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TRIBUTAÇÃO EXPORTADA
NÃO INCIDE IOF EM VALOR RECEBIDO EM ADIANTAMENTO DE CONTRATO
DE CÂMBIO
O Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) é instrumento utilizado pelos
exportadores junto às instituições financeiras para antecipar o valor a ser obtido
pela venda de produtos ou serviços. Ele não gera pagamento de IOF, pois o fato
gerador do tributo é apenas a liquidação da operação de câmbio, e não a
contratação de adiantamento.
Leia mais …

RECEITA AGUARDA ACÓRDÃO DO STF PARA CALCULAR CRÉDITO DE
PIS/COFINS
Valores a serem devolvidos dependem de apuração caso a caso a ser feita com
contribuintes
Leia mais …

DIREITO TRIBUTÁRIO
RECEITA FEDERAL REGULAMENTA COMPARTILHAMENTO DE DADOS SEM
SIGILO FISCAL
Portaria abre espaço para o compartilhamento do saldo devedor e valor consolidado
da dívida dos contribuintes
Leia mais …

NOVO EDITAL PARA FAZER ACORDO COM A RECEITA FEDERAL
Edital de transação tributária é destinado a processos de relevante e disseminada
controvérsia jurídica e tem prazo de adesão de 1º de junho a 31 de agosto de 2021.
Leia mais …

DIREITO TRIBUTÁRIO
PGFN E RECEITA FEDERAL ESTUDAM AMPLIAR NOVO MODELO DE
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ideia é utilizar o edital criado recentemente para processos de PLR com outras
teses tributárias
Leia mais …

RECEITA FEDERAL E EMPRESAS ELABORAM PROJETO
Confia
Com R$ 5,4 trilhões em disputas entre os contribuintes e a Receita Federal,
programa pretende abrir canais de diálogo entre o Fisco e as empresas para reduzir
litígios e custos com fiscalizações
Leia mais …

ICMS-COMUNICAÇÃO E INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR FINAL - RE
1003758/RO (TEMA 705 DA RG)
REPERCUSSÃO GERAL Edição 1017/2021 |24 - INFORMATIVO STF
TESE FIXADA: “A inadimplência do usuário não afasta a incidência ou a
exigibilidade do ICMS sobre serviços de telecomunicações”.
Leia mais …

PARA PGR, ESTADO TEM DE FISCALIZAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE
EMPRESAS TERCEIRIZADAS
‘É ônus do ente público demonstrar que cumpriu os deveres de boa escolha e
fiscalização contratual’, avalia Aras
Leia mais …

2ª TURMA
STF NEGA RECURSO SOBRE CONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NO IRPJ
Para ministros, recurso exige exame de leis infraconstitucionais. STJ tem decisão
desfavorável às empresas

Leia mais …

PEDIDO DE VISTA SUSPENDE JULGAMENTO SOBRE NECESSIDADE DE
NEGOCIAÇÃO COLETIVA ANTES DE DEMISSÃO EM MASSA
Até o momento, três ministros consideram que a negociação não é obrigatória, e
dois divergiram.
Leia mais …

STF VALIDA FORMA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE
EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS
Em decisão unânime, o colegiado entendeu que a utilização da forma de cálculo
prevista na lei é uma opção legislativa válida.
Leia mais …

STF JULGA SE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PODE AFASTAR "COISA JULGADA"
O relator, Marco Aurélio, propôs a seguinte tese: "o ajuizamento de ação civil
pública não afasta os efeitos da coisa julgada".
Leia mais …

STJ PUBLICA EMENDAS QUE ALTERAM REGRAS DAS SESSÕES VIRTUAIS
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou nessa quinta-feira (20) as Emendas
Regimentais 39 e 40, que disciplinam alguns aspectos das sessões virtuais,
destinadas ao julgamento de recursos internos e propostas de afetação. Ambas
foram aprovadas na sessão do Pleno realizada em 29 de abril.
Leia mais …

PGFN PODE TENTAR DERRUBAR DECISÕES QUE EXCLUEM ICMS DO
PIS/COFINS ANTES DE 2017
Entre especialistas em tributos, a principal dúvida é se a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional ainda teria prazo para fazer esse pedido
Leia mais …

CORTE ESPECIAL: NO CASO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES VÁLIDAS,
PREVALECE AQUELA REALIZADA NO PORTAL ELETRÔNICO

Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas
previstas na Lei 11.419/2006 – especificamente pelo Diário da Justiça Eletrônico
(DJe) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de
prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico.
Leia mais …

Videoconferência
STJ: EXIGÊNCIA DE COMPROVAR FERIADO LOCAL NÃO VALE A TODAS AS
DATAS
O ministro Luis Felipe Salomão defendia a modulação dos efeitos para que a
decisão sobre a segunda-feira de Carnaval se estendesse aos demais feriados.
Leia mais …

CONTRIBUINTE QUE DECLAROU VENDA DE CARRO NO IR FICA LIVRE DE
MULTA
Penalidade de 75% pode ser cobrada pela Receita Federal quando o pagamento do
tributo não é feito de forma espontânea
Leia mais …

MAIORIA DOS ESTADOS TEM LEIS PARA CARACTERIZAR DEVEDOR
CONTUMAZ
Mas normas geralmente não são seguidas pelo Ministério Público para denunciar
empresários
Leia mais …

RECURSO REPETITIVO
CORTE ESPECIAL VAI JULGAR REPETITIVO SOBRE DEVOLUÇÃO EM
DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA CONTRA CONSUMIDOR
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou o Recurso Especial
1.823.218 para estabelecer um precedente qualificado, sob o rito dos recursos
repetitivos, acerca da desnecessidade de prova de má-fé do fornecedor para a
devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, como prevê o artigo 42
do Código de Defesa do Consumidor (Tema 929).

Leia mais …

DIREITO DO CONSUMIDOR
CNC VAI AO STF CONTRA DECRETO QUE OBRIGA POSTOS DE GASOLINA A
EXPLICAREM CUSTOS FINAIS
Para entidade, decreto tornou obrigatório o que segunda a lei seria uma atitude
facultativa
Leia mais …

ACORDO DE LENIÊNCIA
TOFFOLI PEDE VISTA EM JULGAMENTO SOBRE ATUAÇÃO DO TCU CONTRA
ENGEVIX
Nesta terça-feira (18/5), o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, pediu
vista dos autos do julgamento que discute o posicionamento do Tribunal de Contas
da União (TCU) no acordo de leniência firmado entre a empreiteira Engevix e a
União. Até então, apenas o relator, ministro Marco Aurélio, havia votado pelo
indeferimento do pedido.
Leia mais …

COLISÃO DE NORMAS
STF INICIA JULGAMENTO SOBRE INDENIZAÇÃO POR CANCELAMENTO DE
VOO INTERNACIONAL
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta terça-feira
(18/5) um recurso — embargos de declaração em recurso extraordinário — em que
a empresa aérea Air France questiona decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A corte paulista condenou a companhia a pagar R$ 30 mil por danos morais a um
casal em razão do cancelamento de um voo entre Paris e São Paulo em 2015. Mas
o julgamento foi suspendo, por pedido de vista do ministro Luís Roberto Barroso.
Leia mais …

PRIMEIRA SEÇÃO AJUSTA TESE REPETITIVA SOBRE RENÚNCIA DE
VALORES PARA DEMANDAR EM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
Ao analisar embargos de declaração, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) decidiu ajustar a tese fixada no julgamento do Tema 1.030 dos
recursos repetitivos, no qual o colegiado admitiu a possibilidade de que a parte
renuncie a valores que excedam 60 salários mínimos para conseguir demandar em

juizado especial federal e, assim, obter uma tramitação mais rápida e com menos
formalidades.
Leia mais …

PREÇO DO SERVIÇO
JUÍZA AUTORIZA EXCLUSÃO DO ISS DA SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO
A incidência do imposto sobre serviços (ISS) na sua própria base de cálculo deixa
de considerar apenas o preço do serviço e passa a incluir elemento estranho à
prestação.
Leia mais …

OPINIÃO
CARF AFASTA TRIBUTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
PAGOS VIA TÍQUETE
Por Cristiane I. Matsumoto, Lucas Barbosa Oliveira e Jessica Min Kyong Chung
O auxílio-alimentação pago pelo empregador aos seus empregados, quando de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, não devem integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. É o que determina a Lei nº 8.212/91 (Lei de Custeio da Seguridade
Social).
Leia mais …

CAÇA DE ATIVOS
ADVOGADOS COMEMORAM
SISBAJUD

IMPLEMENTAÇÃO

DA

"TEIMOSINHA"

NO

Uma novidade do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud)
promete melhorar o bloqueio judicial de valores de devedores e garantir maior
celeridade aos processos de execução e recuperação de crédito. A ferramenta
"teimosinha" permite que o patrimônio dos executados seja rastreado pelo período
de um mês.
Leia mais …

Energia
CÂMARA APROVA MP QUE VIABILIZA DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

A medida prevê a emissão de novas ações da empresa, a serem vendidas no
mercado e resultando na perda do controle mantido pela União.
Leia mais …

MEDIDA
PROVISÓRIA
TRANSPORTES

INSTITUI

DOCUMENTO

ELETRÔNICO

DE

Dados de cada operação de transporte de carga passarão a ter registro eletrônico,
determina MP
Leia mais …

MP AUMENTA LIMITES DE TOLERÂNCIA NA PESAGEM DOS CAMINHÕES
Aumento do limite é de 10% para 12,5% na pesagem por eixo
Leia mais …

COMBATE À COVID-19
PRORROGADA ATÉ O FIM DO ANO LISTA DE BENS COM TARIFA ZERO
Relação inclui 628 itens utilizados no combate à crise sanitária, entre medicamentos
e vacinas, equipamentos hospitalares, itens de higiene pessoal e outros insumos
Leia mais …

CÂMARA APROVA MP SOBRE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FUNDOS
CONSTITUCIONAIS

Por Fernando Olivan - Comunicação Fenacon
Estão previstos descontos de até 90% para quitação de débitos
Leia mais …
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