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TNG OBTÉM DIREITO A CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE GASTOS COM A
LGPD
Decisão de primeira instância aplica entendimento do STJ sobre insumos
Por Adriana Aguiar — De São Paulo
Leia mais …
PANDEMIA
JUSTIÇA AFASTA CREDITAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE INSUMOS
RELACIONADOS À PANDEMIA EMPRESAS NÃO CONSEGUIRAM APURAR
CRÉDITOS SOBRE ITENS COMO ÁLCOOL EM GEL, MÁSCARAS E LUVAS
A discussão sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e Cofins
sobre despesas decorrentes da pandemia da Covid-19 às empresas, como
máscaras, álcool em gel e itens para proporcionar o home office dos funcionários,
começou a chegar no Judiciário. E, até o momento, os resultados têm sido
desfavoráveis aos contribuintes. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), há cinco registros de processos sobre a questão em seu sistema
e, em três os pedidos dos contribuintes foram julgados improcedentes. Outros dois
são agravos de instrumento contra o deferimento anterior de liminar.
Leia mais …
Salário-maternidade
INSS É OBRIGADO A PAGAR SALÁRIO A GESTANTES AFASTADAS NA
PANDEMIA
Juízes de SP consideraram que não pode a empregadora ser obrigada a arcar com
tais encargos, na impossibilidade do exercício da profissão ocasionada pela crise
emergencial de saúde pública.
Leia mais …
CONSUMIDORES BUSCAM DANOS MORAIS POR VAZAMENTO DE DADOS
Pedido é o mais comum entre as 660 ações ajuizadas neste ano, de acordo com
levantamento
Por Bárbara Pombo — São Paulo
Leia mais …
TRANSPARÊNCIA GARANTIDA
JUSTIÇA REJEITA AÇÃO DE SINDICATO QUE ACUSAVA JBS DE VIOLAÇÕES
À LGPD
Por constatar que a empresa se desincumbiu em demonstrar a observância quanto
às regras necessárias, a Vara do Trabalho de Montenegro (RS) julgou improcedente

uma ação contra a empresa alimentícia JBS por supostas violações à proteção de
dados dos funcionários.
Leia mais …
STF
OS CASOS DEIXADOS DE HERANÇA POR MARCO AURÉLIO AO SUCESSOR
Ministro deixou a Corte na segunda e pediu a Fux para não descartar votos de
casos destacados do plenário virtual
Leia mais …
OBSERVATÓRIO CONSTITUCIONAL
JULGAMENTO DO RE Nº 714.139 INDICA AMPLA REVISÃO DA SELETIVIDADE
NO ICMS
Os preparativos para a despedida do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal
Federal incluíram o julgamento de, ao menos, um importante caso em matéria
tributária em que o ministro provavelmente não ficará isolado — o RE nº 714.139,
Tema 745 da sistemática da repercussão geral. A questão em debate é
aparentemente simples, mas poderá redefinir os limites da política fiscal praticada
pelos estados em matéria de ICMS e afetar significativamente suas finanças.
Leia mais …
ÔNUS DA PROVA
TRF-1 REINTEGRA SÓCIO COM NOME NA CDA A UMA EXECUÇÃO FISCAL
Quando a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do
sócio consta da certidão de dívida ativa (CDA), cabe ao sócio provar que não agiu
com excesso de poder ou infringiu a lei ou contrato social. Assim, a 7ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1º Região reintegrou um sócio-administrador de uma
empresa a uma execução fiscal.
Leia mais …
TRIBUNAIS ANULARAM 19% DAS SENTENÇAS ARBITRAIS QUESTIONADAS
Percentual, levantado pela consultoria Arbipedia, é considerado pequeno por
especialistas
Por Bárbara Pombo, Valor — São Paulo
Leia mais …
DEVER DA EMPRESA
FACEBOOK DEVE FORNECER DADOS PARA IDENTIFICAR VENDEDORES DE
PRODUTOS FALSOS
A rede social tem dever de disponibilizar as informações relativas a usuários que
usam recursos tecnológicos para anunciar e vender produtos que violam direitos
autorais e marcários.
Leia mais …
BOCA NA BOTIJA
Ú

TRF-3 RECEBE DENÚNCIA CONTRA HACKER QUE ALTEROU DOCUMENTOS
NO SISTEMA DO TRIBUNAL
Verificando que a acusação estava baseada em razoável suporte probatório, dando
conta da existência da infração penal descrita e fortes indícios de autoria, havendo
justa causa para a ação penal, a 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo recebeu
denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra acusado de hackear o
sistema do tribunal.
Leia mais …
MANTIDA PRISÃO
PREVIDENCIÁRIAS

DE

EMPRESÁRIO

CONDENADO

POR

FRAUDES

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins,
indeferiu habeas corpus impetrado em favor de um empresário condenado por
fraudes previdenciárias.
Leia mais …
Boa-fé objetiva
SEGURADO QUE FEZ ACORDO SEM ANUÊNCIA DA SEGURADORA TEM
DIREITO A REEMBOLSO
Entendimento foi adotado pela 3ª turma do STJ.
No seguro de responsabilidade civil de veículos, se não há demonstração de má-fé,
o segurado mantém o direito de ser reembolsado pela seguradora com o valor que
despender para indenizar terceiro, caso não haja prejuízo para a seguradora com a
transação firmada sem a sua anuência. O entendimento foi adotado pela 3ª turma
do STJ.
Leia mais …
DESGASTE EMOCIONAL
BANCO É CONDENADO POR VENDA CASADA EM CONTRATO DE SEGURO
DE VIDA
Tanto o Código de Defesa do Consumidor como a Lei Antitruste proíbem que o
fornecedor se prevaleça de sua superioridade econômica ou técnica para
determinar condições negociais desfavoráveis ao consumidor.
Leia mais …
Venda de propriedade
HERDEIROS DE IMÓVEL DEVEM PAGAR IR SOBRE GANHO DE CAPITAL DA
VENDA
Para os herdeiros, o imposto deveria se dar sobre os valores da partilha, inferiores
ao atingido na avaliação para alienação.
Leia mais …
SETOR NEGA COMPROMISSO DE REPRESAR REAJUSTES
Marco Polo de Mello Lopes, presidente do Insituto Aço Brasil, afirma que regras de
compliance e de concorrência impedem acordos
Por Ivo Ribeiro — De São Paulo
Leia mais …

RECEITA AMPLIA ALCANCE DE BENEFÍCIO PREVISTO PARA SETOR DE
PETRÓLEO
Regime do Repetro-Industrialização não vale apenas para a venda de
equipamentos
Por Bárbara Pombo — De São Paulo
Leia mais …
ABIMAQ VÊ PROPOSTA NEUTRA E PEDE MUDANÇA EM ATUALIZAÇÃO DE
BENS
Ricardo Lacerda, da BR Partners, considera a taxação de dividendos de 20% é
muito alta
Por Mônica Scaramuzzo — De São Paulo
Leia mais …
BOLSONARO SANCIONA,
ELETROBRAS

COM

VETOS,

MP

DE

PRIVATIZAÇÃO

DA

Por Juliano Basile, Valor — Brasília
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a medida provisória aprovada no
Congresso para a privatização da Eletrobras. A sanção foi publicada na edição
desta terça-feira do "Diário Oficial da União" (DOU).
Trechos do texto que previam benefícios aos atuais funcionários da empresa foram
vetados.
Leia mais …
SÃO PAULO NEGOCIA R$ 143 MILHÕES COM CONTRIBUINTES
Uma única empresa, do segmento de eletrônicos, fechou acordo de quase R$ 100
milhões
Por Laura Ignacio, Valor — São Paulo
Leia mais …
RECEITA FEDERAL PRORROGA PRAZO DE ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL FISCAL
O prazo de transmissão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), correspondente ao
exercício de 2021, ano-calendário de 2020, foi prorrogado para 30/9 deste ano,
último dia útil do mês. A alteração consta da Instrução Normativa 2.039/21 da
Receita Federal, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (16/7).
Leia mais …
DCTFWEB
RECEITA FEDERAL ALTERA DATA DE INÍCIO DA OBRIGATORIEDADE DA
DCTFWEB
Início da obrigatoriedade que seria em agosto, referente ao período de julho, foi
estendido para novembro, referente ao período de outubro.
Leia mais …

BARES E RESTAURANTES TEMEM FIM DE INCENTIVO AO VALE-REFEIÇÃO
Com o fim do benefício, as empresas do setor falam em perdas que podem afetar
cerca de 20 milhões de trabalhadores. Os cartões não são considerados benefícios
obrigatórios por lei
| Agência de notícias do jornal O Estado de S.Paulo
Leia mais …
REFORMA TRIBUTÁRIA AFETA VALE-ALIMENTAÇÃO E LIVRA TAXAÇÃO EM
PARAÍSOS FISCAIS
Texto feito após reuniões entre Guedes e relator retira regra recomendada por
OCDE contra manobra contábil
Leia mais …
FRENTE PARLAMENTAR PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA É LANÇADA
Agência Brasil
Prevista para acabar no fim do ano, a desoneração da folha de pagamentos ganhou
o apoio de 194 deputados e de seis senadores para ser mantida. O anúncio ocorreu
hoje (14) no lançamento da Frente Parlamentar pela Desoneração da Folha de
Pagamentos, no Plenário da Câmara dos Deputados.
Leia mais …
FINANÇAS APROVA PROJETO QUE PRORROGA INCENTIVO DE ICMS PARA
COMÉRCIO E SEGMENTO AGROPECUÁRIO
Incentivos fiscais para produtos in natura poderão valer até 2032
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Leia mais …
CNA DEBATE PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA E EFEITO NAS
CADEIAS AGROINDUSTRIAIS
Brasília (14/07/2021) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
participou da live “Proposta de Reforma Tributária e Efeito nas Cadeias
Agroindustriais”, promovida pelo Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio
(IBDA), na terça (13).
Leia mais …
POLÍTICOS COMEMORAM VETO DE BOLSONARO QUE PROTEGE TRIBUTOS
DA ZFM
Um dos artigos da Lei 14.183, pretendia acabar com isenção de tributos sobre
petróleo e derivados para a Zona Franca de Manaus (ZFM)
Leia mais …
MEDICAMENTOS
RELATÓRIO DA REFORMA DO IR DERRUBA BENEFÍCIO FISCAL À
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Com revogação da lei que criou as listas positiva e negativa de PIS/Cofins, pode
haver aumento do preço de medicamentos
Leia mais …
PROPOSTA PERMITE USO DE IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO PARA EVITAR
DESABASTECIMENTO DE PRODUTOS
Pelo texto, alíquota poderá ser aumentada em até 20 vezes pelo Poder Executivo;
atualmente pode ser elevada em até cinco vezes
Leia mais …
INSTRUÇÃO NORMATIVA
SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO SERÁ IMPLANTADA EM
AGOSTO
Na última sexta-feira (9/7), foi publicada instrução normativa da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia que
regulamenta a dispensa eletrônica de licitação no governo federal. As regras
passam a valer a partir do próximo dia 9 de agosto.
Leia mais …
USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM CRIME FINANCEIRO
Os casos de “spoofing” trazem a dificuldade de identificar a verdadeira prática do
crime dentre as operações regulares que se utilizam do mesmo aporte tecnológico
Por Alexys Campos e Beatriz Machado
Leia mais …
CÂMARA APROVA PROJETO DE COMBATE A SUPERSALÁRIOS DE
AGENTES PÚBLICOS
Proposta lista os tipos de pagamento que podem ficar fora do teto do funcionalismo
Leia mais …
OPINIÃO
EMENDA INCONSTITUCIONAL AMPLIA PRAZO PARA PAGAMENTO DE
PRECATÓRIOS
Foi publicada em 16 de março deste ano a Emenda Constitucional 109/2021,
também conhecida como PEC Emergencial, que revogou a linha de crédito especial
concedida pela União federal aos entes devedores para pagamento de precatórios
e ampliou, novamente, o prazo para pagamento dos precatórios em mais cinco
anos, violando diversos dispositivos constitucionais.
Leia mais …
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