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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PLENÁRIO VIRTUAL
STF: NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL EM AÇÃO SOBRE INCLUSÃO DA CPRB
NA BASE DO PIS/COFINS
Maioria entendeu que discussão é infraconstitucional
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) entenderam, por maioria de votos,
que não há repercussão geral no processo que discute a inclusão da Contribuição
Previdenciária Substitutiva Incidente sobre a Receita Bruta (CPRB) na base de
cálculo do PIS e da Cofins. Dessa forma, no caso concreto, prevalece o
entendimento do Tribunal Regional da Quarta Região de que a CPRB deve ser
incluída na base das contribuições. O julgamento encerrou-se no dia 5 de
novembro.
O relator, ministro Dias Toffoli, negou seguimento ao recurso 1.244.117 em sede de
repercussão geral por entender que a matéria em questão é infraconstitucional,
portanto, não é de competência do STF. O magistrado ainda propôs a seguinte tese:
“é infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão
geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva
incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e
da Cofins”.
No caso concreto, a Fricasa Alimentos S/A afirmou que a inclusão da CPRB na
base de cálculo do PIS e da Cofins é inconstitucional sob o argumento de que os
valores cobrados do consumidor final não constituem acréscimo a seu patrimônio,
mas mero trânsito de valores por seu caixa.
A empresa afirmou ainda que a CPRB não pode integrar a base de cálculo das
contribuições sociais seguindo o mesmo raciocínio da decisão do RE 574.706, tema
69, que determinou que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do
PIS e da Cofins. Na análise da contribuinte, a CPRB não integra o conceito de
faturamento ou receita. Já a União defende que a cobrança é legítima.
Em seu voto, Toffoli destacou que a matéria em discussão não é a mesma do Tema
69. Assim como não é a mesma do Tema 1048, em que se discute a inclusão do
ICMS na base de cálculo da CPRB – o julgamento que foi interrompido em
setembro de 2020 por pedido de vista do próprio ministro Dias Toffoli.
“Notadamente, a partir do julgamento do RE nº 574.706 (Tema 69) em que o
Plenário da Corte entendeu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, surgiram as mais diversas teses em relação aos mais diversos tributos,
todas versando sobre a base de cálculo das contribuições incidentes sobre o
faturamento ou a receita, como também, acerca da base de cálculo da contribuição
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substitutiva (CPRB) de que ora se trata”, escreveu o ministro em seu voto.
Os ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin, Roberto Barroso, Gilmar Mendes,
Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux
acompanharam Toffoli e entenderam que não há questão constitucional que
pudesse levar à repercussão geral. A divergência foi do ministro Marco Aurélio.
Segundo a advogada Daniela Zagari, sócia do escritório Machado Meyer, a negativa
de repercussão geral do recurso gerou preocupação entre os tributaristas, uma vez
que outras matérias similares, como o ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins,
tiveram a repercussão geral aceita. “Na minha opinião essa decisão gera bastante
insegurança jurídica, não fica clara hoje a definição dos ministros sobre o que tem
repercussão geral e o que não tem”, explica.
FLÁVIA MAIA – Repórter em Brasília. Cobre tributário, em especial no Carf, no STJ
e no STF. Foi repórter do jornal Correio Braziliense e assessora de comunicação da
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Faz graduação em Direito no IDP.
Email: flavia.maia@jota.info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-nao-ha-repercussao-geral-emacao-sobre-inclusao-da-cprb-na-base-do-pis-cofins-12112020

FUX DÁ O SÉTIMO VOTO PELA NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE LICENÇA
DE USO DE SOFTWARES
Julgamento foi interrompido por pedido de vista de Nunes Marques, em sua
primeira sessão plenária
O Supremo Tribunal Federal (STF) tem sete votos pela inconstitucionalidade da
incidência do ICMS sobre programas de computador nas situações de
licenciamento e cessão de uso, com a maioria definindo a incidência do Imposto
Sobre Serviço (ISS).
O caso voltou à pauta nesta quarta-feira (11/11), porém o julgamento foi suspenso
por um pedido de vista do ministro Nunes Marques, que afirmou ainda não ter tido a
oportunidade de estudar o caso – ele disse só ter tido acesso aos sistemas do
tribunal na última segunda-feira (9/11).
No dia 4 de novembro seis ministros já haviam votado neste sentido, e nesta quarta
o presidente Luiz Fux deu o sétimo voto. Assim, há maioria para declarar
inconstitucionais normas do Mato Grosso e de Minas Gerais, bem como uma norma
federal que fixam a incidência do ICMS sobre estes programas.
Apesar disso, não há maioria para modulação dos efeitos da decisão. Cinco
ministros já adiantaram seu entendimento para modular, o que faria com que a
declaração de inconstitucionalidade só produzisse efeitos após a publicação da ata
de julgamento. Fux, nesta quarta, não tratou sobre este ponto.
Duas ações
O tema é debatido em duas ações, uma de relatoria da ministra Cármen Lúcia, e
outra de relatoria de Dias Toffoli. Os dois votaram de forma divergente, e saiu
vencedora até agora a linha de entendimento do ministro Dias Toffoli.
A primeira foi a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1945, ajuizada pelo MDB
para contestar a constitucionalidade da Lei 7.098/1998, do estado do Mato Grosso.
A relatora é a ministra Cármen Lúcia.
Já a segunda, mais recente, é a ADI 5659, ajuizada pela Confederação Nacional de
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Serviços (CNS). A entidade ataca o Decreto 46.877/2015 e a Lei 6.763/1975, de
Minas Gerais. A ação também pede a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei
Complementar Federal 87/1996. As normas fixam a incidência do ICMS sobre
softwares. A CNS alega que há bitributação, pois uma lei federal de 2003 prevê a
tributação destes programas pelo ISS. O relator é o ministro Dias Toffoli.
A ADI 1945 começou a ser julgada no plenário virtual em abril deste ano, ocasião
em que a ministra Cármen Lúcia votou pela prejudicialidade parcial da ação, já que
uma parte da norma questionada foi revogada, e pela improcedência no que foi
mantido, mantendo a lei mato grossense que tributa os softwares com o ICMS. Na
ocasião, foi acompanhada pelo ministro Edson Fachin.
O ministro Dias Toffoli pediu vista, e o processo passou a ser julgado em conjunto
com a ADI 5659. Toffoli divergiu de Cármen Lúcia, declarando inconstitucional a lei
de Mato Grosso e também as normas mineiras, bem como o parte da LC 87/1996.
Para Toffoli, quando uma pessoa ou empresa compra um software, e este programa
é constantemente atualizado, tem serviços de manutenção e de ajuda ao usuário,
não é mais uma mercadoria, e sim um serviço, não importando se é um software
personalizado ou padronizado (de prateleira).
Toffoli foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto
Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Foi acompanhado em parte pelo
ministro Marco Aurélio Mello, que não tratou da modulação de efeitos. Fux, nesta
quarta, também acompanhou Toffoli, mas não falou sobre a questão da modulação,
que deve ser discutida ao fim do julgamento.
Já o entendimento da ministra Cármen Lúcia foi no sentido de que o licenciamento
e cessão de uso não envolve um serviço, e sim uma mercadoria. A magistrada
admitiu que esse é um tema em evolução constante, e que seu entendimento
poderá mudar no futuro. Mas, no momento, ainda considera que se trata de uma
mercadoria, ainda que haja licença ou cessão de uso para os usuários. Esse
entendimento foi seguido por Edson Fachin e, em parte, pelo ministro Gilmar
Mendes.
Votos
No dia 4, Toffoli, que inaugurou a corrente majoritária, argumentou que os
softwares, na situação de licenciamento ou cessão de uso, são uma transferência
de um bem digital, e se caracterizam pela prestação constante de serviços ao
usuário, seja um software padronizado, seja personalizado. Para Toffoli, “há uma
operação mista ou complexa, envolvendo, além da obrigação de dar um bem digital,
uma obrigação de fazer. A obrigação de fazer está presente naquele esforço
intelectual e, ainda, nos demais serviços prestados ao usuário, como o Help Desk, a
disponibilização de manuais, atualizações tecnológicas e outras funcionalidades
previstas no contrato de licenciamento”, afirmou.
Um dos exemplos utilizados por Toffoli foi o Microsoft 365, que se dá por assinatura
e inclui os recursos conectados à nuvem mais colaborativos e atualizados, em uma
experiência integrada e contínua. “Nesse caso, o assinante terá os recursos,
correções e atualizações de segurança mais recentes, além de suporte técnico
contínuo, sem nenhum custo extra. Assim, ainda que se admita ser legítima a
incidência do ICMS sobre bens incorpóreos ou imateriais, como admito, é
indispensável para que ocorra o fato gerador do imposto estadual que haja
transferência de propriedade do bem, o que não parece ocorrer nas operações com
software que estejam embasadas em licenças ou cessões do direito de uso”, disse.
Já a compra do Pacote Office de forma única, como era realizada antigamente, sem
direito a atualizações e outros recursos, seria passível de tributação pelo ICMS, por
ser apenas a compra de uma mercadoria. Em relação aos serviços de computação
em nuvem, também incidiria o ISS e não o ICMS, por haver o fornecimento de
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serviços como servidores, armazenamento, rede, banco de dados, análise e
inteligência ao usuário.
O ministro destacou que seu entendimento sobre a impossibilidade da tributação
pelo ICMS se restringe ao fornecimento de programas de computador mediante
contrato de licenciamento ou cessão de direito de uso, como previsto no subitem
1.05 do Anexo à Lei Complementar 116/03. Mas, “dada a complexidade inerente
aos conceitos de tecnologia da informação, há complicadores que afetam o direito
tributário, na medida em que as relações jurídicas podem conter, ao longo de sua
cadeia, mais de uma modalidade de serviço de computação”, falou Toffoli.
Toffoli lembrou que está pendente de julgamento no Supremo a ADI 5958, que
discute a validade do Convênio Confaz 106/2017, que tentou validar a cobrança do
ICMS sobre todas as operações realizadas com software. O ministro afirmou que,
quando este caso for julgado, o STF “terá nova oportunidade de revisitar tema tão
complexo em todas as suas nuances”.
O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o entendimento defendido por Toffoli.
Para ele, os softwares têm característica dinâmica. Ainda que se entenda que se
trata de uma operação complexa, para ele há a prevalência da característica dos
serviços na matéria. “A questão não se resume à venda de mercadoria. É uma
prestação contínua de serviços, como armazenamento em nuvens, atualizações,
segurança via antivírus. É um pacote de serviços. Quando se adquire um software,
o que se está a adquirir é um pacote de serviços. Sendo assim, nos termos da
Constituição Federal e da legislação, não me parece que possa incidir o ICMS”,
disse.
Moraes exemplificou a posição ao diferenciar o contexto em que se dá a venda de
softwares de produção e venda de geladeiras. “Há [no primeiro caso] uma cessão
de direito de uso que vem junto com um pacote de serviços. Consequentemente me
parece que deve ser privilegiado o posicionamento do legislador e incidir o imposto
municipal, o ISS e não o ICMS”.
Na mesma linha, o ministro Luís Roberto Barroso afirmou que o STF tem entendido
que, na hipótese de disponibilização online, sem cessão definitiva do programa de
computador, o usuário remunera o detentor da licença mediante pagamentos
periódicos em regime de assinatura pelo tempo de utilização do produto. “Portanto,
não há aqui uma transferência da titularidade do bem. O programa nesse caso não
é vendido e, portanto, penso que não é possível falar tecnicamente em circulação
de mercadoria e consequentemente não é possível falar de incidência de ICMS”,
disse.
O ministro Edson Fachin, ao abrir a divergência na ADI 5659 – ele já havia votado
com a relatora na outra ação – entendeu que softwares de prateleira são
mercadorias, e não serviços. “O entendimento deste tribunal vem sendo no sentido
de que, a fim de determinar qual imposto deve incidir, cumpre definir qual a
atividade preponderante no caso concreto. Neste contexto, programas de
computador só não são considerados mercadoria quando se contrata o serviço para
desenvolvê-lo”, falou.
Entretanto, disse que em caso de produto específico e personalizado, “a qualidade
do serviço que envolve atividade, pesquisa, conhecimento e esforço se mostra
nuclear, de extrema importância”, e neste caso incide o ISS. “Quando a criação
intelectual é produzida em série, em massa, para ser comercializada, por outro lado,
a destinação e objetivo da operação passam a ser a circulação, a venda e o lucro, e
aí incide, eu meu modo de ver, o ICMS”, afirmou Fachin.
Cármen Lúcia, ao acompanhar Fachin, disse que é uma matéria “que daqui a cinco
anos já terá outras grandes novidades e vai demandar novos conceitos jurídicos e
novas definições legais, para saber o que é mercancia”, mas que no momento ainda
considera ser mercadoria.
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“A alteração deste código computacional programado de maneira genérica, voltado
a um livre mercado de usuários, com resultados úteis ao licenciado ou cessionário,
ainda conhecido como adquirente do produto, não faz o programa de computador
equivaler a uma prestação de serviços. Para mim, as operações mercantis que
façam circular licenças ou cessões de uso como softwares ou aplicativos, permitem
a incidência do ICMS”, falou Cármen Lúcia.
Gilmar Mendes votou da mesma maneira, pela incidência do ICMS em regra geral,
mas ressalvando que sobre os softwares produzidos de forma personalizadas deve
incidir o ISS.
HYNDARA FREITAS – Repórter em Brasília. Cobre Judiciário, em especial o
Supremo Tribunal Federal (STF), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Antes, foi repórter no jornal O Estado de São Paulo.
Email: hyndara.freitas@jota.info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/fux-da-o-setimo-voto-pela-naoincidencia-de-icms-sobre-licenca-de-uso-de-softwares-11112020
PARA EVITAR DEVOLUÇÃO DE ISS, ENTIDADE PEDE QUE STF NÃO MODULE
DECISÃO SOBRE SOFTWARE
Segundo entidade que representa capitais, 5 cidades arrecadaram R$ 2 bi de ISS
sobre softwares nos últimos anos
Com o objetivo de evitar a devolução de valores pagos de ISS, a Associação
Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras (Abrasf) pediu ao
Supremo Tribunal Federal (STF) que não module os efeitos da decisão pela
inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre licença de uso de softwares. Já
há maioria de sete votos para determinar a não incidência do tributo estadual,
permanecendo apenas o ISS, imposto municipal.
No pedido, protocolado nesta quarta-feira (11/11), a Abrasf manifesta receio de que
uma eventual modulação possa colocar dúvidas sobre a validade do ISS já
recolhido pelas empresas produtoras de software até agora. A entidade argumenta
que, apesar de estar em discussão a constitucionalidade do ICMS para este setor, a
razão de decidir é o ISS.
Na petição, a Abrasf mostra resultados de um levantamento do recolhimento de
impostos em sete capitais brasileiras e na cidade de Campinas, interior de São
Paulo, ao longo dos últimos cinco anos, bem como a arrecadação do ICMS em três
estados (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), abrangendo o recolhimento de
ICMS realizados por empresas do segmento de programas de computador.
Os dados mostram que, de 2015 a 2019, os municípios de São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Campinas
arrecadaram 2,1 bilhões de ISS sobre o licenciamento ou cessão de direito de uso
de softwares. Já os três estados, no mesmo período, arrecadaram cerca de 260
milhões com o ICMS sobre o mesmo setor.
Para a entidade, “as empresas do setor encontravam-se minimamente seguras para
recolherem individualmente o ISSQN sobre os seus serviços, inclusive para os
licenciamentos e cessões de softwares, indistintamente”, mas a modulação de
efeitos que “contrariar esta realidade econômica, e jurídica, estará subvertendo o
principal propósito do instituto, que é assegurar a pacificação de situações fáticas
estabilizadas na prática empresarial e do setor público”.
Assim, a Abrasf argumenta que “o máximo que se poderia admitir em termos de
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modulação seria a garantia de que os estados não devam restituir o ICMS recebido
nos últimos anos”, sem dar brecha para interpretar a modulação de efeitos de modo
a devolução do ISS já recolhido. Ao fim, a entidade pede a não modulação dos
efeitos.
“Na medida em que alguns ministros do STF já cogitaram da modulação na sessão
anterior, a nossa preocupação é que isso venha a assegurar que os estados
possam cobrar ICMS retroativamente, não só manter o que já arrecadaram até
agora, e que os municípios tenham que devolver o ISS já recolhido pelas empresas.
Isso é duplamente ruim, para o setor e para os municípios”, explicou Ricardo
Almeida, advogado da Abrasf.
O julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) 1945 e 5659
continuou na última quarta-feira (11/11), mas não chegou ao fim, pois o ministro
Nunes Marques pediu vista. Já há maioria pela inconstitucionalidade do ICMS, mas
eventual modulação de efeitos – para que essa inconstitucionalidade só valha após
o julgamento do STF – será discutida ao fim do julgamento. Cinco ministros já se
posicionaram favoravelmente à modulação. Não há previsão de quando o
julgamento retornará à pauta.
REDAÇÃO JOTA – Brasília
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/para-evitar-devolucao-de-issentidade-pede-que-stf-nao-module-decisao-sobre-software-12112020

STF COMEÇA A JULGAR NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA
COBRANÇA DA DIFERENÇAS DO ICMS
Na sessão de hoje, os ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, relatores dos
processos, consideraram inadequada a regulamentação da matéria por meio de
convênio com o Confaz.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta quarta-feira (11), o
julgamento conjunto de dois processos que discutem a necessidade de lei
complementar para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do Diferencial de
Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS)
exigida pelos estados. A análise do tema foi suspenso por pedido de vista do
ministro Nunes Marques, em sua primeira sessão plenária.
A matéria é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469 e do Recurso
Extraordinário (RE) 1287019, com repercussão geral (Tema 1093). Na sessão de
hoje, os ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, relatores, respectivamente, da ADI e
do RE, votaram pela invalidade da cobrança.
A ADI 5469 foi ajuizada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico contra
as cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do Convênio ICMS 93/2015 do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), que dispõem sobre os procedimentos a serem
observados nas operações e nas prestações que destinem bens e serviços a
consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada.
Entre outros argumentos, a entidade alega que os dispositivos questionados tratam
de matéria a ser regulamentada por lei complementar.
Com mesmo tema, o RE 1287019 foi interposto pela Madeira Madeira Comércio
Eletrônico S/A e outras empresas contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios (TJDFT), que entendeu que a cobrança do Difal, acrescentado
à Constituição Federal (artigo 155, parágrafo 2º, incisos VII e VIII) pela Emenda
Constitucional 87/2015, não está condicionada à regulamentação de lei
complementar. As empresas alegam que a cobrança cria nova possibilidade de
incidência do tributo e, portanto, exigiria a edição de lei complementar, sob pena de
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desrespeito à Constituição Federal (artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155,
inciso XII, parágrafo 2º, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”).
Na sessão de hoje, após a leitura dos relatórios, foram apresentadas manifestações
das partes e, na condição de interessados (amicus curiae), por representantes da
Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo (Fecomercio), da Federação
das Indústrias de São Paulo (Fiesp) e dos 26 estados da federação e do Distrito
Federal.
Inadequação do convênio
Para o relator do RE, ministro Marco Aurélio, a sistemática introduzida pela EC
87/2015 não dispensa a exigência constitucional da regulamentação da matéria via
lei complementar. “Especificamente quanto ao ICMS, o constituinte foi incisivo e
reiterou a exigência de lei complementar versando elementos básicos do tributo,
entre os quais o contribuinte do local da operação”, afirmou.
Segundo o ministro, o caso indica que os estados e o Distrito Federal se
anteciparam na disciplina da matéria, em usurpação da competência da União, a
quem cabe editar norma geral nacional sobre o tema. Ele ressaltou a inadequação
do instrumento utilizado e observou que não é possível que elementos essenciais
do imposto sejam disciplinados por meio de convênio. No caso do ICMS, o relator
considera que não seria tolerável que cada legislador estadual “tivesse a mais
ampla liberdade da sua conformação, sob pena de pôr em risco a própria unidade
do mercado nacional”.
O relator votou pelo provimento do recurso para reformar o acórdão do TJDFT e
assentar a invalidade de cobrança em operação interestadual envolvendo
mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do Difal/ICMS, “tendo em
vista ausência de lei complementar disciplinadora”.
Reserva de lei complementar
Relator da ADI, o ministro Dias Toffoli também ressaltou a necessidade de lei
complementar para regulamentar a EC 87/2015 e observou que, antes disso, os
estados e o DF não podem efetivar a cobrança de ICMS correspondente ao
diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com
consumidor não contribuinte do tributo. A seu ver, o Convênio 93/2015 não pode
substituir a lei complementar. “Não se encontra, na parte permanente do texto
constitucional, qualquer disposição no sentido de que convênios interestaduais
podem suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS”,
afirmou.
O ministro Dias Toffoli votou pela procedência da ação direta, para declarar a
inconstitucionalidade formal das cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 do Confaz, e
propôs a modulação dos efeitos da decisão. Já o ministro Marco Aurélio não modula
os efeitos da decisão.
EC/AS//CF
Processo relacionado: ADI 5469 Processo relacionado: RE 1287019
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=455164&ori=1

CONTROLE ABSTRATO
GILMAR PEDE VISTA EM JULGAMENTO DE ADI SOBRE REDUÇÃO
TRIBUTÁRIA DE AGROTÓXICOS
O julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a redução de
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alíquotas de impostos incidentes sobre agrotóxicos foi suspenso, após pedido de
vista do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O caso vinha sendo
apreciado pelo Plenário virtual do STF e seria concluído nesta terça-feira (10/11).
A ADI foi ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSol). Até o pedido de vista,
apenas o relator da ação, ministro Edson Fachin, havia se manifestado. Ele votou
pela inconstitucionalidade das cláusulas 1ª, inciso I e II, e 3ª do Convênio 100/1997
do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e da fixação da alíquota zero
para os agrotóxicos indicados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi) do Decreto 8.950/2016.
Para que haja concessão de qualquer incentivo, os benefícios devem ser voltados a
práticas consideradas menos poluentes e mais benéficas à fauna, à flora e a toda a
coletividade", assinalou o ministro.
ADI 5.553
Revista Consultor Jurídico, 10 de novembro de 2020, 21h09
https://www.conjur.com.br/2020-nov-10/suspenso-julgamento-reducao-tributariaagrotoxicos

MANTIDA VALIDADE DE NORMA DA CVM SOBRE ROTATIVIDADE DE
AUDITORES INDEPENDENTES
Para a maioria dos ministros, restrição da norma visa assegurar os princípios que
regem a ordem econômica e insere-se na competência da CVM.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade de
norma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que veda a prestação de serviços
dos auditores independentes – pessoa física ou jurídica – por prazo superior a cinco
anos consecutivos para um mesmo cliente, com a exigência de um intervalo mínimo
de três anos para a sua recontratação. Por maioria dos votos, na sessão virtual
encerrada em 10/11, os ministros julgaram improcedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 3033, ajuizada pela Confederação Nacional do
Comércio (CNC), por entender que a rotatividade dos auditores independentes não
inviabiliza o exercício profissional, mas o regula com base em decisão técnica.
A confederação alegou, entre outros pontos, que o artigo 31 da Instrução 308/1999
da CVM atenta contra os princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre
concorrência e da liberdade de exercício de qualquer profissão ou atividade
econômica. A CVM, por sua vez, argumentou que a regra está embasada em lei
que lhe confere competência para o exercício do poder de polícia no âmbito do
mercado de valores mobiliários e levou em conta o fato de que a prestação de
serviços de auditoria para um mesmo cliente, por prazo longo, pode comprometer a
qualidade do serviço ou mesmo a independência do auditor na visão do público
externo.
Em fevereiro, o relator, ministro Gilmar Mendes, julgou prejudicada a ação, diante
da nova redação dada pela Instrução 611/2019. A CNC, então, interpôs recurso
argumentando que a alteração apenas modificou a redação originária do texto,
mantendo a regra questionada e a alegada inconstitucionalidade. Em 22/9, o
ministro reconsiderou a decisão monocrática e manteve o curso da ADI.
Viabilidade do exercício profissional
Segundo o relator, ministro Gilmar Mendes, a rotatividade dos auditores
independentes visa assegurar os princípios constitucionais que regem a ordem
econômica (artigo 170) e insere-se no âmbito de competência da CVM para regular
e fiscalizar o mercado de valores mobiliários. Ele também observou que a CVM tem
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poder de polícia em relação às atividades dos auditores independentes no mercado
de valores mobiliários, competência concedida pela Lei 6.385/1976, que versa
sobre o mercado de valores mobiliários e cria a CVM.
O relator considerou que a rotatividade não inviabiliza o exercício profissional, mas
o regula, com base em decisão técnica adequada à atividade econômica por ela
regulamentada. Para Mendes, a norma é medida adequada para resguardar a
idoneidade do auditor, “resguardando a imparcialidade do trabalho de auditoria e
protegendo os interesses dos investidores, do mercado de capitais e da ordem
econômica”.
Ele lembrou, ainda, que o Supremo, ao julgar caso análogo, no Recurso
Extraordinário (RE) 902261, sob a sistemática da repercussão geral, considerou
constitucionais restrições impostas aos auditores independentes por outros
dispositivos da Instrução 308. O voto do relator foi acompanhado pela maioria,
vencido o ministro Marco Aurélio.
EC/AD//CF
Processo relacionado: ADI 3033
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=455265&ori=1

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEM DOLO
FALTA DE CONTUMÁCIA NO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS AFASTA CRIME,
DIZ STJ
A falta de recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) em operações próprias, quando não é contumaz, não configura
comportamento criminoso. Esse foi o entendimento adotado pela 6ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso com base em tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal.
Em consequência, o colegiado absolveu um contribuinte que, por deixar de recolher
o imposto em um único mês, havia sido condenado por crime contra a ordem
tributária (artigo 2º, inciso II, da Lei 8.137/1990).
A relatora do recurso especial do contribuinte, ministra Laurita Vaz, explicou que a
Terceira Seção, ao julgar o HC 399.109, em 2018, pacificou o entendimento de que
o não recolhimento do ICMS em operações próprias deveria ser considerado crime.
Na época, a seção entendeu que, se o fato apontado pela denúncia se enquadra na
descrição do delito de apropriação indébita tributária, e não há excludente de
ilicitude, é inviável a absolvição sumária do réu sob o fundamento de que a falta de
recolhimento do ICMS nessas operações deveria ser considerada conduta não
imputável como crime.
Contumácia e dolo
Entretanto, a ministra mencionou que o STF, em dezembro do ano passado, no
RHC 163.334, fixou como tese jurídica que incorre no tipo penal do artigo 2º, inciso
II, da Lei 8.137/1990 o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de
apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente de mercadoria ou
serviço.
"Portanto, nos termos do atual entendimento do Pretório Excelso, inafastável a
conclusão de que, conquanto o fato deletério atribuído ao ora agravante, a princípio,
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se subsuma à figura penal antes mencionada, a ausência de contumácia — o débito
com o fisco se refere a tão somente um mês — conduz ao reconhecimento da
atipicidade da conduta e, por conseguinte, à absolvição do réu", concluiu a relatora.
Em outra ocasião, a 6ª Turma já tinha aplicado as mesmas ressalvas ao julgar
Recurso Especial em processo no qual o réu tinha declarado, sem pagar, o ICMS
referente a três meses consecutivos. Com informações da assessoria de imprensa
do Superior Tribunal de Justiça.
REsp 1.867.109
Revista Consultor Jurídico, 13 de novembro de 2020, 9h53
https://www.conjur.com.br/2020-nov-13/falta-contumacia-nao-recolhimento-icmsafasta-crime?imprimir=1

SERVIÇO PARCIAL SÓ NÃO REPRESENTA INADIMPLEMENTO TOTAL
QUANDO ATENDE À FINALIDADE DO CONTRATO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a prestação
deficitária ou incompleta só representa cumprimento parcial da obrigação quando
atende à necessidade do credor; do contrário, estará configurado inadimplemento
total. Para o colegiado, a distinção entre cumprimento parcial e inadimplemento total
de um contrato deve levar em conta a intenção das partes no momento da
contratação.
O tema foi debatido no julgamento do recurso de uma indústria de autopeças contra
empresa de software contratada para desenvolver um sistema de gestão integrada.
A contratante afirmou que, até 2009, utilizava programas de computação
desenvolvidos por ela mesma, mas, necessitando de um sistema que promovesse a
integração de seus diversos setores, contratou a empresa especializada. Segundo
ela, porém, a contratada entregou um sistema que nunca chegou a funcionar e
ainda prestou de forma deficitária muitos dos serviços correlatos.
A empresa de informática, por sua vez, asseverou que os sistemas foram
efetivamente entregues, customizados e implantados, tanto que houve confissão de
dívida pela contratante.
Intenção das partes
Em primeiro grau, ao julgar improcedente a ação de resolução de contrato ajuizada
pela fabricante de autopeças, o juiz entendeu que a empresa de software não
deixou de cumprir suas obrigações, porque o sistema só não teria sido posto
totalmente em operação devido às muitas modificações que a cliente requereu.
O tribunal estadual manteve a sentença sob o fundamento de que houve
adimplemento substancial do contrato, circunstância reconhecida na assinatura da
confissão de dívida.
Para o ministro relator do caso, Moura Ribeiro, o fato de as instâncias ordinárias
terem afirmado, com base nas provas, que o software foi desenvolvido e
implementado parcialmente não significa, necessariamente, que houve
adimplemento parcial da obrigação.
O magistrado explicou que, para distinguir o cumprimento parcial do
inadimplemento total, é preciso levar em conta a finalidade das partes no momento
da contratação e a efetividade, para o credor, do produto ou serviço entregue.
Prestação tardia
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O ministro salientou que o atraso no cumprimento de uma obrigação somente se
constitui verdadeiramente em mora – caracterizando o cumprimento parcial, mas
em atraso – quando ainda há interesse jurídico do contratante no cumprimento
intempestivo daquilo que falta. Caso contrário, tem-se a hipótese de
inadimplemento.
"Se a prestação realizada sem proveito para o credor em razão do momento em
que verificada configura descumprimento da obrigação – isto é, verdadeiro
inadimplemento –, da mesma forma, aquela realizada igualmente sem proveito para
o credor em razão do modo como executada deve ser também considerada
inadimplemento", entendeu o relator.
Moura Ribeiro apontou que, conforme o acórdão do tribunal de origem, a perícia
apurou que o novo sistema não funcionou direito ou, pelo menos, não funcionou da
maneira esperada. Assim, segundo o relator, os serviços prestados pela empresa
de software não atingiram o objetivo precípuo da contratação: a elaboração de um
sistema eletrônico integrado de gestão empresarial que otimizasse o funcionamento
dos diversos setores da contratante.
"De certa forma, quem se compromete a desenvolver um sistema de computador
para fomentar a atividade empresarial de determinada sociedade assume uma
obrigação de resultado, pois, conquanto não esteja obrigado a propiciar
efetivamente resultados financeiros positivos, está sim obrigado a entregar uma
ferramenta que atenda às especificações técnicas previstas no contrato."
Acompanhando o relator, a Terceira Turma determinou a resolução do contrato, a
devolução do valor pago e a extinção da execução movida pela contratada com
base na confissão de dívida.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1731193
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16112020Servico-parcial-so-nao-representa-inadimplemento-total-quando-atendea-finalidade-do-contrato.aspx

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PGFN DEIXARÁ DE RECORRER EM AÇÕES RELACIONADAS A SEIS TEMAS
TRIBUTÁRIOS
Temas envolvem incidência de IPI sobre mercadorias roubadas, cobrança de ITR
em terras invadidas, entre outros
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não recorrerá em recursos
judiciais e administrativos envolvendo a cobrança de IPI sobre mercadorias
furtadas, incidência de ITR sobre terras invadidas, tributação de fretes e incidência
de contribuições previdenciárias sobre valores repassados pelas operadoras de
plano de saúde a médicos e dentistas credenciados. Em seis despachos publicados
nesta terça-feira (10/11), o órgão recomenda a não apresentação de contestação, a
não interposição de recursos e a desistência dos recursos já interpostos em relação
a esses e outros temas tributários.
Segundo fontes da PGFN entrevistadas pelo JOTA, os despachos são referentes a
temas nos quais a União perdeu em sede de repetitivo no Judiciário ou assuntos
com jurisprudência consolidada a favor dos contribuintes. Mesmo assim,
especialistas apontam que em alguns casos as pessoas físicas ou jurídicas ainda
saíam derrotadas no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).upgrade
no seu trabalho
Se você já gosta do jota.info, você precisa conhecer o conteúdo exclusivo do JOTA
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PRO
Com os despachos a PGFN, em tese, conseguiria concentrar os esforços em
grandes teses com possibilidade de vitória. Segundo conselheiros do Carf
entrevistados pelo JOTA, as publicações são positivas para os contribuintes, já que
aumentam a segurança jurídica em relação a determinados temas tributários.
Entre os despachos, tributaristas e conselheiros do Carf destacaram a não
necessidade de apresentação de contestação em processos sobre a incidência de
IPI sobre produtos que tenha sido objeto de furto ou roubo ocorrido após a saída do
estabelecimento comercial.
No Superior Tribunal de Justiça (STJ) o tema já foi julgado no REsp 734.403/RS, de
relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. O caso envolve a Phillip Morris
Brasil S.A, multinacional produtora de tabaco, que defendeu a não incidência do IPI
sobre as mercadorias que não chegaram ao destino final por causa de roubo. A
conclusão da Corte, por unanimidade, foi que não houve concretização do negócio,
impedindo a incidência do IPI.
No Carf assunto é julgado pela 3ª Seção do tribunal. O tema é visto como
importante por conselheiros, já que ainda existem casos com derrotas de
contribuintes, mesmo com a jurisprudência contrária à Fazenda na Justiça.
É o que ocorreu em um processo da All America Latina Logistica e Intermodal S.A
contra a Fazenda Nacional, julgado em março de 2019. Ao perder o processo na 1ª
Turma Ordinária da 1ª Câmara da 3ª Seção, a PGFN interpôs recurso à Câmara
Superior, e saiu vencedora, defendendo a tributação sobre a mercadoria roubada.
A PGFN contestou a seguinte tese fixada na ementa da decisão da turma ordinária:
constitui motivo de força maior, excludente da responsabilidade da empresa
transportadora, o roubo de carga sob sua guarda. Já na Câmara Superior, o voto
proferido pelo conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, representante da Fazenda,
assevera que o furto da carga transportada pela empresa não representa força
maior, pois poderia ser uma situação evitada pela empresa.
“Se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral, não haveria
como se alegar que, máxime para uma empresa transportadora do porte da
autuada, o roubo de carga é um fato imprevisível e cujos efeitos seria impossível
evitar. Como é cediço, há meios para se conferir maior segurança ao transporte e,
consequentemente, minimizar os risco do evento e, caso se concretize, seus
efeitos”, explicou o conselheiro em seu voto.
Ficaram vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, relatora do processo,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, representantes dos
contribuintes. No voto vencido proferido pela relatora, a julgadora declarou seu
posicionamento favorável à exclusão da responsabilidade da transportadora em
decorrência do roubo. Isso porque, segundo a conselheira, o contribuinte
comunicou a ocorrência do furto das mercadorias, apresentando aos autos do
processo a cópia do Registro de Ocorrência feito na polícia após o acontecimento.
Com isso, não existiria má-fé por parte do contribuinte.
Frete e seguro
Outro despacho da PGFN com repercussão na 3ª Seção do Carf dispensa a
apresentação de recursos nos processos sobre a não inclusão na base de cálculo
do IPI dos valores pagos a título de frete e de seguro.
No Supremo Tribunal Federal (STF), o tema foi discutido no RE 926.064, de
relatoria do ministro Luiz Fux. Por unanimidade de votos, a 1ªTurma da Corte negou
o recurso da União e decidiu pela inconstitucionalidade da inclusão do frete na base
do IPI. O caso envolvia a Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens Ltda.
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O principal argumento da decisão é o fato de o próprio STF ter julgado
anteriormente, no Tema 84 da repercussão geral, que o artigo 15 da Lei 7.798/1989,
que estabelecia o valor de operação em relação ao IPI como o preço do produto
acrescido do valor do frete, como inconstitucional.
No Carf, conselheiros afirmam que a jurisprudência da Câmara Superior é
favorável à exclusão do frete da base de cálculo do tributo. Em processo julgado em
outubro de 2019, por exemplo, a Câmara Superior deu provimento ao recurso
especial da Arcelormittal Brasil S.A para excluir o frete da base de cálculo do IPI. O
voto vencedor foi proferido pelo conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas,
representante da Fazenda. A decisão foi unânime entre os conselheiros.
ITR
Outro despacho da PGFN destacado por conselheiros e tributaristas trata dos casos
cujo entendimento fixado é a favor da impossibilidade de cobrança do ITR em face
do proprietário na hipótese de invasão de terra.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, já firmou orientação quanto à
impossibilidade de cobrar ITR na hipótese de invasão. De acordo com a Corte
superior, sem o exercício de domínio da propriedade não ocorreria o
“enquadramento material necessário à constituição do imposto”. Os precedentes
estão nos seguintes processos: REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp
1144982/PR, REsp 1.567.625/RS, REsp 1.486.270/PR, REsp 1.346.328/PR, REsp
1551595/SP, REsp 1.111.364/SP, REsp 1.551.595/SP, AREsp 337.641/SP, AREsp
162.096/RJ.
O ITR é um dos tributos mais discutidos na 2ª Seção de julgamento do Carf. Apesar
de a PGFN considerar a jurisprudência como desfavorável, ainda há casos recentes
de derrotas dos contribuintes. No dia 21 de outubro, por exemplo, o contribuinte
Jaime Hilariao perdeu um processo sobre o tema.
O julgamento ocorreu na 2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais e foi
proferido por maioria de votos. Ficaram vencidos os conselheiros Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que votaram pela impossibilidade de
cobrar ITR de áreas comprovadamente invadidas.
O acórdão reformou a decisão proferida pela 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da
2ª Seção, que em 2014 decidiu que, em virtude de invasão por terceiros do imóvel
do contribuinte, não existe a ocorrência de fato gerador do ITR, já que o
contribuinte não exerce a posse ou o domínio útil do bem. Segundo a turma, o
contribuinte não pode, na situação, “exercer quaisquer dos direitos inerentes à
condição de proprietário, não se pode considerá-lo contribuinte do ITR em relação
ao respectivo imóvel”. A decisão se deu por unanimidade de votos.
Outros despachos
A PGFN também dispensou a necessidade de apresentação de contestação em
processos que discutam a não incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos e dentistas
credenciados.
No mesmo sentido, outros despachos abordam processos sobre a isenção de
Imposto de Renda em benefício de portador de moléstia grave, com extensão ao
resgate das contribuições de plano de previdência complementar e sobre a
contagem do prazo prescricional das declarações fiscais feitas por contribuintes.
“Agora os contribuintes terão mais segurança, por exemplo, ao procederem as suas
retificações de informações fiscais”, afirmou um tributarista que atua no Carf.
Despachos da PGFN citados na reportagem:

18/01/2021 15:09

Firefox

14 of 19

https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/57623/messages/537?c...

DESPACHO Nº 344/PGFN-ME
DESPACHO Nº 345/PGFN-ME
DESPACHO Nº 346/PGFN-ME
DESPACHO Nº 347/PGFN-ME
DESPACHO Nº 348/PGFN-ME
DESPACHO Nº 349/PGFN-ME
Processos do Carf mencionados na reportagem:
13629.721048/2014-23
13855.720011/2010-81
13629.721048/2014-23
ALEXANDRE LEORATTI – Repórter em Brasília. Faz parte da equipe de Tributário,
com foco na cobertura do Carf, PGFN e Receita Federal. Antes de atuar em
Brasília, foi repórter do JOTA em São Paulo. Email: alexandre.leoratti@jota.info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/pgfn-casos-tributarios-10112020

BANCO CENTRAL
BC PROPÕE NORMA QUE FACILITA ENVIO DE RECURSOS PARA O
EXTERIOR
Com a medida, as instituições financeiras poderão oferecer o serviço pela internet
ou pelo celular, por exemplo.
O Banco Central colocou nesta quinta-feira (12) em consulta pública uma norma
que facilita o envio de dinheiro para fora do país. A nova regra abre caminho para
que todos possam mandar recursos para outros países por meios digitais, por
exemplo, com custo reduzido.
Pelas regras atuais, é preciso fazer um contrato de câmbio individual, muitas vezes
presencialmente.
Ao colocar a norma em consulta, o BC tenta acelerar a implementação de
mudanças previstas em projeto de lei que tramita no Congresso, conhecido como
PL Cambial, que moderniza a regulação do mercado de câmbio.
A norma da autoridade monetária só poderá ser publicada e implementada depois
que a proposta for aprovada e sancionada pelo presidente da República.
A Folha mostrou que mesmo com a resistência da oposição, o governo tenta votar o
projeto na Câmara até o fim do ano.
"A mudança propõe que o modelo de remessas seja feito de forma semelhante ao
cartão de crédito. Para compras internacionais, o banco não precisa fazer contrato
individualizado de câmbio, ele pode fazer de maneira agregada [com vários clientes
ao mesmo tempo]", explicou o técnico do BC, Lúcio Hellery.
Com a medida, as instituições financeiras poderão oferecer o serviço pela internet
ou pelo celular, por exemplo. "O modelo reduz custos, que antes ficavam
integralmente com o cliente", disse.
Por Larissa Garcia / Folhapress12/11/20 às 15H32 atualizado em 12/11/20 às
16H05
https://www.folhape.com.br/economia/bc-propoe-norma-que-facilita-envio-derecursos-para-o-exterior/161763/
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CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
CARF: RESSARCIMENTO PELO USO DE BEM PARTICULAR NO TRABALHO
NÃO É TRIBUTADO
Empregados recebiam verbas após viagens feitas com carros próprios para o
encontro com clientes
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu, por unanimidade de
votos, pela não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba indenizatória
paga pelo uso de bem particular dos empregados nas tarefas da empresa. A
companhia que constava como parte no processo analisado pelo tribunal
administrativo pagava valores aos funcionários que usavam seus carros particulares
para entrar em contato com clientes e fazer a venda de produtos químicos
destinados à indústria têxtil. A decisão foi proferida pela 1ª Turma da 2ª Câmara da
2ª Seção no dia 4/11, em um caso envolvendo a empresa Buschle Lepper S.A.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) de Florianópolis (SC) manteve a autuação à
empresa por considerar que o pagamento tem natureza remuneratória, sendo
possível a cobrança de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos.
A fiscalização alegou que a contribuinte não conseguiu provar por meio dos
documentos apresentados nos autos que as verbas pagas eram apenas
indenizatórias, e não de natureza remuneratória. Isso porque, argumenta a
fiscalização, a contribuinte indicou como prova somente as despesas com
hospedagens dos funcionários que precisavam se deslocar por cidades em busca
dos clientes.
No Carf o relator do processo, conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
entretanto, argumentou que os pagamentos são somente ressarcimentos, que
podem ser comprovados por meio de recibos e notas fiscais dos empregados. Para
ele, as verbas servem para compensar o desgaste dos veículos durante a atividade
de trabalho, e não são uma remuneração.
“[As verbas] não são remunerações porque não apresentam vantagens financeiras,
pelo contrário, há depreciação do carro”, afirmou o relator em seu voto. Ele
acrescentou que os valores pagos também passavam por uma rígida análise da
empresa para a liberação das verbas.
“Os empregados estavam obrigados a apresentar formulário com itinerário, datas,
quilometragem, condição das estradas, e tudo isso era conferido e autorizado pela
área financeira e pelos diretores”, afirmou o julgador.
Ele concluiu que “não restam dúvidas” de que a utilização dos carros próprios deve
ser ressarcida, principalmente “por causa do desgaste do veículo” ocasionado pelas
diversas viagens.
Em sustentação oral, a advogada representante da contribuinte explicou que o
holerite dos funcionários trazia o valor pago das verbas indenizatórias, destacado
de forma separada em relação ao salário dos trabalhadores.
“A própria Constituição Federal estabelece que esse tipo de pagamento é de
natureza indenizatória porque o funcionário usa o veículo próprio para o exercício
de uma função junto à empresa, que não possui uma frota própria para
disponibilizar”, afirmou a advogada.
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Para ela o objetivo da verba é claro: compensar o empregado pela utilização do seu
veículo particular e, por isso, não existiria natureza remuneratória nos valores
pagos.
Processo tratado na matéria: 10920.007427/2008-76
ALEXANDRE LEORATTI – Repórter em Brasília. Faz parte da equipe de Tributário,
com foco na cobertura do Carf, PGFN e Receita Federal. Antes de atuar em
Brasília, foi repórter do JOTA em São Paulo. Email: alexandre.leoratti@jota.info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/carf-tributado-trabalho-16112020

E-SOCIAL
ESOCIAL S-1.0
PUBLICADA VERSÃO FINAL DO LEIAUTE DO ESOCIAL SIMPLIFICADO (S-1.0)
A criação do novo sistema contou com a participação de empresas e entidades
representativas de diversas categorias profissionais envolvidas no trabalho de
simplificação da plataforma e entrará em operação a partir do dia 10/05/2021,
dando prazo para as empresas se adaptarem às mudanças.

Conforme divulgado no dia 23/10/2020, foi publicada hoje a Portaria
Conjunta SEPRT/RFB nº 82, que aprova o novo leiaute final do eSocial
Simplificado, versão S-1.0. O desenvolvimento do eSocial Simplificado estava
previsto na Lei nº 13.874/19 e entrará em operação a partir do dia 10/05/2021,
dando prazo para as empresas se adaptarem às mudanças.
Houve redução em mais de 30% do número de campos dos leiautes do eSocial, o
que inclui a simplificação de vários eventos e a exclusão total de 12 eventos
transmitidos/a transmitir pelas empresas. Mas a maior alteração ocorreu nas regras
do sistema, que foram reduzidas e simplificadas, retirando e engessamento anterior
que existia no envio e validação de eventos.
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DATAS DE ENTRADA DA NOVA VERSÃO DO LEIAUTE:
Produção: 10/05/2021
Produção Restrita (ambiente de testes): 01/03/2021
Período de convivência entre as versões 2.5 e S-1.0: 10/05/2021 até 09/11/2021
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:
A versão definitiva está disponível na área de Documentação Técnica com todos os
leiautes, regras, tabelas e esquemas XSD. Um novo formato de visualização dos
leiautes do eSocial no formato HTML também está disponível, facilitando a
navegação e integração entre os campos.
Também foi realizada uma revisão completa do Manual de Orientação do eSocial,
atendendo a nova simplificação dos leiautes, disponível aqui.
Não há previsão de alteração no Manual do Desenvolvedor, que inicialmente
continuará com a mesma estrutura.
CRONOGRAMA:
Confira como ficou o calendário atualizado de obrigatoriedade para cada grupo.
O detalhamento completo do cronograma pode ser acessado aqui.
https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/publicada-versao-final-do-leiaute-doesocial-simplificado-s-1-0

LEGISLAÇÃO FEDERAL
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 16/11/2020 | Edição: 218 | Seção: 1 | Página: 3
Órgão: Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020
Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas na administração pública federal e
regulamenta o art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, quanto ao nível
mínimo exigido para a assinatura eletrônica em interações com o ente público.

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda implanta recuperação automática da senha do Posto Fiscal Eletrônico
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo oferece, desde
ontem, quinta-feira (12), o recadastramento da senha do Posto Fiscal Eletrônico
(PFE) de forma automática por meio do e-mail cadastrado. Com o novo serviço, os
contribuintes do ICMS podem recuperar a senha do PFE de forma automática e
gratuita.
O mecanismo permitirá que o contribuinte possuidor de usuário do PFE possa obter
nova senha sem necessidade de buscar atendimento no Posto Fiscal, além de
reduzir expressivo fluxo de atendimento associado à recuperação de senha do PFE.
Para tanto, o contribuinte que necessita recuperar a senha deve acessar a página
do PFE, selecionar a opção "Caso tenha esquecido a senha, clique aqui para
verificar como reemitir outra senha", preencher os dados "login" e "e-mail" para
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cadastrar nova senha de acesso ao PFE.
Sobre a Senha do PFE - Posto Fiscal Eletrônico
A Senha "On-Line", também conhecida como Senha do PFE, é utilizada pelos
contribuintes do ICMS e contabilistas para acessar os serviços eletrônicos, tais
como pedidos de AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais),
credenciamento de NF-e (Nota Fiscal eletrônica), envio de GIA (Guia de Informação
e Apuração do ICMS), consulta à Conta Fiscal e pedidos de Parcelamento. A senha
é única por CPF, independentemente da quantidade de empresas que participem.
Não há taxa para a primeira emissão da senha, no entanto, em caso de
recuperação da senha, caso o contribuinte opte por realizar a reemissão mediante
atendimento no Posto Fiscal, é cobrada uma taxa de R$ 55,22, que deve ser
recolhida por DARE (disponível no Ambiente de Pagamentos / DARE – SP / Demais
Receitas / Órgão: SEFAZ / Serviço: 1648 – Reemissão de senha de acesso ao
Posto Fiscal Eletrônico – PFE).
https://aplicacao.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping/cli_noticia.asp?idnot=33226

CÂMARA DOS DEPUTADOS
POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROPOSTA DEFINE
CONTRIBUINTES

REGRAS

PARA

INÍCIO

DE

FISCALIZAÇÃO

DE

Deputados reclamam que, muitas vezes, as apurações do Fisco são iniciadas sem
comunicação prévia do seu conteúdo e alcance
Fernanda Carvalho/Fotos Públicas
Documento terá que especificar o objeto da apuração
O Projeto de Lei Complementar (PLP) 255/20 define as informações mínimas que
Fiscos brasileiros (Receita Federal, secretarias estaduais e municipais da fazenda)
devem apresentar aos contribuintes antes de iniciar qualquer fiscalização. O texto
tramita na Câmara dos Deputados.
Pela proposta, o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF, nome do
documento que atesta o início da auditoria) deverá conter o objeto da fiscalização,
de forma clara e precisa; o período de apuração e o nome da autoridade
responsável, com a respectiva assinatura.
O TDPF deverá informar ainda o modo como o contribuinte poderá se certificar da
autenticidade do procedimento, que será feita por meio eletrônico.
O projeto é dos deputados do Novo Paulo Ganime (RJ) e Alexis Fonteyne (SP) e
altera o Código Tributário Nacional (CTN). Eles afirmam que o objetivo é suprir uma
falha da lei e aumentar a transparência dos procedimentos fiscais executados pelos
fiscos.
“Muitas vezes, os procedimentos são iniciados sem comunicação prévia do seu
conteúdo e alcance. A proposição dará mais transparência aos atos de verificação
do cumprimento de obrigações tributárias”, afirmam os deputados no texto que
acompanha o projeto.
Eles acrescentam que a medida também vai prevenir os contribuintes de pessoas
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que se passam por fiscais para exigir dinheiro.
Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei complementar
Reportagem – Janary Júnior
Edição - Natalia Doederlein
Fonte: Agência Câmara de Notícias
https://www.camara.leg.br/noticias/706399-proposta-define-regras-para-inicio-defiscalizacao-de-contribuintes/

O Informe Jurídico é um informativo diário elaborado pela ADVOCACIA CELSO BOTELHO DE
MORAES contendo uma coletânea das principais notícias de interesse empresarial e da
legislação federal, estadual e do Município de São Paulo publicadas nos Diários Oficiais e
jornais do país.
Adicione nosso remetente aos seus contatos, pois assim os provedores não classificarão
nossas mensagens um spam. "envio.advcbm.com.br".

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.

18/01/2021 15:09

