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“À medida que se fortalece a qualidade dos relacionamentos, melhora a qualidade
dos pensamentos.”
Peter Senge
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RECEITA PAGA HOJE O ÚLTIMO LOTE DO ANO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA
Fonte: Agência Brasil. A Receita Federal paga hoje (15) o sétimo e último lote de restituição do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2017. O lote contempla cerca de 1,9 milhão de contribuintes,
que vão receber R$ 2,88 bilhões.
A Receita também paga R$ 231,4 milhões a 141,4 mil contribuintes que fizeram a declaração entre
2008 e 2016, mas estavam na malha fina. Considerando os lotes residuais e o pagamento de 2016, o
total gasto com as restituições chega a R$ 3,11 bilhões para 2.038.984 contribuintes.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na
internet ou ligar para o Receitafone, no número 146. A Receita oferece ainda aplicativo
para tablets e smartphones.
As restituições têm correção de 6,19%, para o lote de 2017, a 100,48% para o lote de 2008. Em todos
os casos, os índices têm como base a taxa Selic (juros básicos da economia) acumulada entre a data
de entrega da declaração até agora.
O dinheiro estará depositado nas contas informadas na declaração. O contribuinte que não receber
a restituição deve ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001
(capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para
deficientes auditivos) para ter acesso ao pagamento.
Quem não recebeu a restituição e está fora do lote de dezembro caiu na malha fina. Nesse caso, os
contribuintes devem consultar o Centro Virtual de Atendimento da Receita (e-CAC) para descobrir a
irregularidade, erro ou omissão que impede o ressarcimento. Segundo o Fisco, 747 mil declarações
do IRPF 2017 ficaram retidas por causa de inconsistências nas informações prestadas. A quantidade
corresponde a 2,46% do total de 30.433.157 documentos entregues neste ano.
A restituição ficará disponível durante um ano. Se o resgate não for feito no prazo, a solicitação
deverá ser feita por meio do formulário eletrônico – pedido de pagamento de restituição, ou
diretamente no e-CAC, no serviço extrato de processamento. Para quem não sabe usar os serviços
no e-CAC, a Receita produziu um vídeo com instruções.
TRIBUNAL MODIFICA ORIENTAÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS
HABITUAIS
Fonte: Valor Econômico. As empresas terão um custo maior com o pagamento de horas extras
habituais aos trabalhadores. O Tribunal Superior do Trabalho (TST), em um julgamento que causou
surpresa, alterou ontem a jurisprudência sobre o tema.
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Com a mudança, as horas extras passam a refletir no pagamento do repouso semanal remunerado e
demais verbas trabalhistas, como 13º salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
e aviso prévio. O caso foi analisado em recurso repetitivo e deve ser obrigatoriamente aplicado aos
demais processos.
Como houve modulação dos efeitos, o entendimento só se aplicará a novos processos. Segundo a
nova orientação, um trabalhador que tenha salário de R$ 2 mil, receba R$ 1 mil de horas extras
habituais e R$ 250 de descanso semanal remunerado, passará a receber R$ 3.250 de 13º salário e R$
4.332,25 de férias mais o terço, por exemplo. Antes da mudança, teria direito a R$ 3 mil de 13º salário
e R$ 3.999,00 de férias mais o terço. Os cálculos são de Alfredo Roberto Kil, perito em cálculos
judiciais, do DHE Cálculos Judiciais. Nesse exemplo, são 8% a mais de férias e 13º salário. Mas,
segundo Kil, esse percentual variará de acordo com os valores acertados de horas extras.
O maior impacto da decisão, segundo advogados trabalhistas, é que as companhias deverão investir
na adoção de banco de horas, agora livremente autorizado pela reforma trabalhista. "Com base na
reforma, as companhias devem investir mais em meios alternativos de compensação de jornada",
afirma Daniel Chiode, do Mattos Engelberg Advogados. Para ele, a decisão afeta todos os setores que
adotam horas extras, até mesmo quem tem empregadas domésticas.
O julgamento só não deve mexer tanto nas provisões das companhias porque houve a modulação,
avalia a advogada Caroline Marchi, sócia da área trabalhista do Machado Meyer. "Antes o que ocorria
é que as empresas acordavam com essas mudanças de jurisprudência e de uma hora para outra
tinham um passivo de cinco anos", diz.
Agora, pelo menos, com base nos parágrafos 3 e 4 do artigo 927 do Código de Processo Civil (CPC) e
no parágrafo 17 do artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tem sido permitido
modular os efeitos em julgamentos de recursos repetitivos para respeitar a segurança jurídica.
Porém, deve haver um aumento no custo futuro das companhias, segundo Caroline. "Como esse
julgamento foi no fim do ano, as empresas agora vão ter que olhar para o ano que vem e avaliar como
a decisão repercutirá no orçamento", diz.
A maioria dos ministros (7 a 2) votou contra a Orientação Jurisprudencial (OJ) nº 394, de 2010, do
TST, segundo a qual "a majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração
das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação
natalina, do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de 'bis in idem' [repetição no caso de
pagamento]".
A decisão é da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1). O assunto agora foi
remetido para a comissão de jurisprudência, responsável pela revisão e cancelamento de súmulas e
orientações jurisprudenciais e depois será remetido ao Pleno para aprovação.
O tema foi reconhecido como repetitivo porque houve edição de uma súmula pelo Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) da Bahia (5ª Região) contrária à orientação jurisprudencial vigente no TST. O relator
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do processo foi o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. Ele votou pelo cancelamento da súmula por
entender que deveria haver esse reflexo nas demais verbas.
O ministro Renato Lacerda Paiva afirmou que a OJ 394 havia consagrado uma tese controvertida no
tribunal, por escassa maioria, em 2010. Além disso, não haveria novidade em alteração de súmula
pelo TST, além da modulação, que garantiria a segurança jurídica.
De acordo com o ministro Vieira de Mello Filho, o voto do relator reconheceu um erro do passado.
"Por mais de 20 anos sempre se decidiu da outra forma e por um voto se alterou a forma como se
decidia há mais de 20 anos." Para ele, "precedente não é cimento jurídico e o que se decide não
permanece ad eternum".
O ministro João Batista Brito Pereira, próximo presidente do TST, reconheceu que o verbete era alvo
de muitos debates na Corte, mas afirmou que a SBDI-1 analisou inúmeras vezes questões envolvendo
o texto, inclusive na composição plena.
O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, afirmou que o relator pode ter razão do
ponto de vista matemático, mas questionou se haveria motivo para rever uma OJ de sete anos de
aplicação, sem mudança de legislação ou dos fatos, apenas porque um tribunal decidiu não aplicá-la.
"A partir daí, poderemos ter toda a nossa jurisprudência anterior ao sistema de revisão de repetitivos
a ser revista."
REFORMA INCENTIVA ACORDOS EXTRAJUDICIAIS
Fonte: Valor Econômico. Trabalhadores e empresas estão aproveitando novos mecanismos previstos
pela reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017) para homologar rescisões de contrato e acordos
extrajudiciais. Um dos casos foi resolvido em apenas 15 minutos, por meio de WhatsApp
(videoconferência) - pelo fato de as partes estarem em cidades diferentes.
De um lado estava o trabalhador, exgerente de uma empresa, e o seu advogado, em Recife (PE). Do
outro, na cidade de São Paulo, o representante do empregador, um advogado e um árbitro, que
homologou a rescisão do contrato de trabalho. O acordo, fechado por meio de arbitragem, prevê
pagamento de R$ 130 mil, em dez parcelas.
O uso da arbitragem foi acordado entre as partes após a entrada em vigor da reforma trabalhista, no
dia 11 de novembro. Pela lei, trabalhadores com remuneração superior a cerca de R$ 11,5 mil (duas
vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime-Geral de Previdência Social) podem
negociar mudanças no contrato diretamente com o empregador, sem a intermediação de sindicato,
e optar por esse caminho.
"São vantagens [da lei] que as partes passaram a ter para solucionar mais rapidamente um conflito.
Na arbitragem, a solução é mais rápida. Na Justiça, um acordo extrajudicial depende da homologação
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de um juiz", afirma o árbitro e advogado Gleibe Pretti, professor da Universidade Univeritas/UNG,
que acompanhou a negociação.
Pela arbitragem ou com homologação pela Justiça, os acordos extrajudiciais evitam o longo caminho
do processo judicial. Em dois meses, uma exfuncionária do Hospital Samaritano, em São Paulo,
conseguiu fechar um acordo para receber pendências relativas a 26 anos de trabalho. O acordo foi
homologado recentemente pelo juiz Jorge Eduardo Assad, da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo.
No caso, a trabalhadora já havia recebido verbas rescisórias. Porém, entendeu que havia pendências,
como horas extras, dias de trabalho em período de férias e danos morais, pela forma como foi
afastada. Ela considerou que merecia mais consideração devido ao longo tempo de trabalho.
Para o advogado Eli Alves da Silva, que representou a trabalhadora na negociação, esse procedimento
traz segurança jurídica para as partes, além de agilizar a solução. "Poderá ser [o instrumento] a
solução de muitos casos, reduzindo o volume de ações judiciais, que hoje provocam a morosidade da
Justiça Trabalhista", diz o advogado. "Com seriedade e transparência das partes seguramente o juiz
não criará obstáculos."
CÂMARA REJEITA REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL PARA ORGANIZADORES DE
EVENTOS
Fonte: Portal da Câmara dos Deputados. A Comissão de Finanças e Tributação rejeitou nesta quartafeira (13) projeto de lei do deputado Carlos Eduardo Cadoca (PDT-PE) que concede regime tributário
especial, com uma série de isenções, para organizadores de eventos como feiras, exposições e
convenções.
A rejeição ao PL 6976/06 foi pedida pelo relator na comissão, deputado Jorginho Mello (PR-SC) por
incompatibilidade e pela inadequação orçamentária e financeira. Este tipo de rejeição implica no
arquivamento do projeto. Cabe recurso ao Plenário da Câmara para evitar o arquivamento.
Renúncia
Pelo regime tributário proposto, as vendas de bens e as prestações de serviços diretamente
relacionados com a realização do evento ficam isentas do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Para o deputado Jorginho Mello, o projeto não respeita a legislação fiscal, como a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina, entre outras coisas, que as
propostas de renúncia de receita devem apresentar estimativa do impacto orçamentário-financeiro
do benefício e medidas de compensação para evitar pressão sobre os gastos públicos.
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O cálculo do impacto orçamentário, segundo o deputado, também é exigido pela emenda
constitucional que instituiu o Novo Regime Fiscal (EC 95), também conhecida como emenda do teto
de gastos.
Sem número
Mello explicou aos deputados que a Receita Federal, em resposta à requerimento da Comissão de
Finanças, disse não ser possível calcular o montante de renúncia de receita acarretada pelo projeto
devido a inexistência de informações pormenorizadas sobre o faturamento obtido com a venda de
bens e serviços relacionados à realização dos eventos. Mesmo sem ter os números em mãos, o relator
reforçou que o projeto não atende à legislação.
“Mesmo em face da impossibilidade de apurar o impacto orçamentário e financeiro da medida,
entendemos que tal impacto existe, pois seria dada isenção fiscal de impostos para essas atividades”,
disse Jorginho Mello.
CAMEX ZERA ALÍQUOTAS DE IMPORTAÇÃO PARA BENS DE INFORMÁTICA E
TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: Agência Brasil. As alíquotas do Imposto de Importação para bens de informática e
telecomunicações e de bens de capital sem produção no Brasil foram reduzidas de 16% e 14% para
0. A decisão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) foi publicada na edição de hoje (14) do Diário
Oficial da União.
Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a decisão reduz custos e incentiva
novos investimentos produtivos no valor de US$ 2,4 bilhões em diversas regiões. A medida abrange
1.116 máquinas e equipamentos industriais sem produção no Brasil.
O ministério destacou que as reduções tarifárias que entram hoje em vigor, de acordo com o regime
de ex-tarifário, são temporárias e as importações sem tarifas podem ser feitas até 30 de junho de
2019, conforme estabelecem as duas novas Resoluções Camex.
As empresas que solicitaram o benefício à Camex informam que os equipamentos serão usados em
projetos que representam novos investimentos no valor de US$ 2,414 bilhões. Com o aos novos
investimentos, os principais setores contemplados serão o automotivo (19,8%), o eletroeletrônico
(10,9%) e o de bens de capital (10,7%).
Entre os principais projetos beneficiados estão a melhoria da qualidade e produtividade no processo
produtivo de uma fábrica de automóveis; a produção local de smartphones e a expansão de fábricas
de painéis fotovoltaicos.
Ex-tarifários
O regime de ex-tarifário consiste na redução temporária da alíquota do Imposto de Importação de
bens de capital (BK) e de informática e telecomunicação (BIT), assim grafados na Tarifa Externa
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Comum do Mercosul (TEC), quando não houver a produção nacional equivalente. Ou seja, representa
uma redução no custo do investimento e produz um efeito multiplicador de emprego e renda sobre
segmentos diferenciados da economia nacional.
SENADO APROVA PROJETO QUE ESCLARECE CRITÉRIOS DE ISENÇÃO DE ISS
SOBRE EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS
Fonte: Senado Notícias. O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (14) o PLS 475/2017 –
Complementar, que esclarece critérios para isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS) sobre as exportações de serviços. A proposta, que segue para a Câmara dos Deputados, altera
regras da Lei Complementar 116/2003 para evidenciar que são isentas todas as exportações de
serviço, quando os benefícios do serviço se verificam em território estrangeiro e há ingresso de divisas
no país.
Conforme o projeto, “o local onde os benefícios do serviço são verificados independe do local onde
o serviço é realizado”. Assim, o serviço mesmo se prestado no país, ficará livre do imposto. A mudança
assegura a isenção, por exemplo, de serviços realizados no Brasil para consumidores de outros países
via internet, como consultorias.
A legislação atual estabelece que o ISS, de competência dos municípios e do Distrito Federal, não
incide sobre as exportações de serviços para o exterior. No entanto, seus dispositivos não definiram
o conceito de “serviço exportado”, limitando-se, a estabelecer que não se enquadram nessa isenção
as receitas que decorram de serviços cujo resultado se verifique no Brasil, ainda que o pagamento
por sua contratação seja realizado a residente no exterior.
Resultado de serviço
Essa ressalva tem gerado interpretações diversas no Superior Tribunal de Justiça e entre contribuintes
e agentes fiscais, especialmente no que se refere ao conceito de “resultado do serviço” e criando um
ambiente de insegurança jurídica para os empresários, segundo o senador Armando Monteiro (PTBPE).
“Ocorre que, para caracterizar a exportação, segundo a Lei Complementar, não basta a entrada de
divisas. É preciso que o resultado se verifique no exterior. Entretanto, há controvérsias sobre o que
vem a ser “resultado” do serviço, pois a norma legal não delineou o tema”, destacou Armando
Monteiro (PTB-PE) na justificativa da proposta.
O senador avalia que o projeto, se convertido em lei, vai estimular a entrada de divisas no país.
A proposta é um dos resultados das conclusões do Grupo de Trabalho de Reformas Microeconômicas
da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), sob a forma do Relatório 5/2017. O grupo de trabalho
foi coordenado por Armando Monteiro.
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SALÕES DE BELEZA TERÃO QUE EMITIR NOTAS FISCAIS EM 2018
Fonte: EXAME. As novidades no cenário tributário atingem um número cada vez maior de pessoas e
atividades profissionais. Desta vez, o foco está nos dos salões de beleza, que, após a criação da
possibilidade de uma relação de parceria com alguns dos seus colaboradores, terá de se atentar a
algumas obrigações, entre elas a emissão de nota fiscal pelo serviço prestado.
Ou seja, ao fazer uma escova no cabelo, um tingimento de raiz ou mesmo uma depilação, todos os
clientes deverão receber o respectivo documento fiscal pela prestação de serviço executada. De
acordo com a Resolução nº 137 do Comitê Gestor do Simples Nacional, na nota fiscal deverão constar
as receitas de serviços e produtos neles empregados, discriminando-se as cotas-parte do salãoparceiro e do profissional parceiro.
Guilherme Volpi, CEO da Soften Sistemas, empresa especializada em softwares de gestão, alerta que
o profissional-parceiro do salão de beleza também terá uma nova obrigação a cumprir: a emissão de
documento fiscal destinado ao salão-parceiro, relativo ao valor das cotas-parte recebidas.
“Essas mudanças merecem atenção especial destes profissionais, porque a não emissão de notas
fiscais poderá acarretar em multa e prejuízo para o estabelecimento. Como muitos destes
empreendedores atuam até o momento na informalidade, a dica é pesquisar uma empresa que possa
fornecê-lo um software que atenda às suas necessidades, sem pesar no seu bolso, e também o auxílio
de um contador, que possa lhe explicar exatamente qual sua responsabilidade perante o fisco daqui
pra frente”, aconselha o especialista em desenvolvimento.
Parceria
Com a aprovação das mudanças no Simples Nacional, que entrarão em vigor em 2018, foram criadas
duas novas figuras, o salão-parceiro e o profissional-parceiro. Assim, a resolução do CGSN definiu
algumas regras para os profissionais. Uma delas determina que o salão-parceiro não poderá ser
Microempreendedor Individual – MEI. Essa possibilidade permanece aberta apenas ao profissionalparceiro.
Assim, a receita obtida pelo salão-parceiro e pelo profissional-parceiro deverá ser tributada na forma
prevista no Anexo III do Simples Nacional (LC 123/2006), quando aos serviços e produtos neles
empregados, e no Anexo I da Lei, quanto aos produtos e mercadorias comercializados.
Outro ponto a atentar é que os valores repassados aos profissionais contratados por meio de
parceria, nos termos da legislação civil, não integrarão a receita bruta da empresa contratante para
fins de tributação, cabendo ao contratante a retenção e o recolhimento dos tributos devidos pelo
contratado.
A Receita Federal considerará como receita auferida pelo MEI que atue como profissional-parceiro o
valor total da cota-parte recebida do salão-parceiro.
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RENDIMENTOS DE ANISTIADOS POLÍTICOS SÃO ISENTOS DE IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Fonte: TRF 1ª Região. A Fazenda Nacional teve negado recurso no qual requereu que fossem
efetivados os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os proventos
recebidos por anistiado político. Na decisão, a 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
informou que os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos de imposto
de renda e contribuição previdenciária.
No voto, o relator, juiz federal convocado Clodomir Sebastião Reis, citou jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “os anistiados políticos, assim como seus beneficiários,
têm direito à isenção de imposto de renda e à contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) por força da Lei 10.559/2002, ainda que a anistia tenha sido concedida
anteriormente à edição do diploma legal em foco, conforme a extensão conferida pelo Decreto
4.987/2003”.
Quanto o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, o magistrado destacou que
o STJ firmou o entendimento segundo o qual a lei que rege a compensação tributária é a vigente na
data da propositura da ação, ressalvando-se, no entanto, o direito de o contribuinte proceder à
compensação dos créditos pela via administrativa em conformidade com as normas posteriores.
A decisão foi unânime.
Processo nº 0004512-37.2015.4.01.4300/TO Data da decisão: 7/11/2017
EXISTE DIFERENÇA NA TRIBUTAÇÃO DO ICMS DE LOJA FÍSICA E ONLINE?
Fonte: Jornal Contábil. Entender o sistema tributário brasileiro não é tarefa fácil, afinal, os
recolhimentos de tributos são diversos e cada um tem suas particularidades. Por exemplo, você sabe
como são aplicados os impostos de loja física e online? Será que as cobranças nessas duas
modalidades de negócio são as mesmas?
Para lhe ajudar a entender melhor o assunto, preparamos este post com as principais informações a
respeito das tributações entre lojas físicas e comércios eletrônicos. Continue a leitura e esclareça suas
dúvidas.
Como funciona o sistema tributário no Brasil?
De acordo com o Relatório do Banco Mundial, intitulado “Doing Business 2017”, uma empresa no
Brasil gasta, em média, 2.038 horas anuais organizando e pagando impostos. Isso coloca nosso país
na posição 181ª do total de 190 nações.
A gerência contábil de um empreendimento precisa sempre estar atenta à legislação e à carga
tributária em que se enquadra seu tipo de negócio. Manter-se atualizado a respeito dos impostos que
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incidem sobre a empresa é fundamental, pois nossas leis são frequentemente modificadas, o que
impacta diretamente qualquer instituição.
A carga tributária para estabelecimentos que vendem em um endereço físico ou virtual é a mesma
para a pessoa jurídica. A diferença fica por conta do governo e o protagonista é o Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias (ICMS) quando tratamos de vendas virtuais interestaduais.
Considerando que, em lojas físicas, a venda da mercadoria é feita no mesmo estado do endereço
cadastral da pessoa jurídica, a questão da distribuição do valor pago relativo ao ICMS não tem
necessidade de ser dividida.
Por que a tributação do ICMS é diferente para lojas online?
Em abril de 2015 foi publicada a Emenda Constitucional 87, determinando que o estado de origem
do e-commerce e o de destino da mercadoria deveriam partilhar o ICMS recolhido.
Existe apenas uma exceção para essa regra: uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal
(STF) suspendeu, temporariamente, a divisão do imposto para empresas optantes do Simples
Nacional, que estava estabelecida pelo Convênio nº 93/2015.
Quais são os regimes tributários que lojas online podem optar?
O enquadramento do e-commerce tem as mesmas opções das lojas físicas. Conheça quais são as
alternativas para definir a melhor para seu negócio:
MEI
O MEI é uma ótima alternativa para empresas pequenas que estão começando suas operações. O
enquadramento como Microempreendedor Individual só é válido para faturamento de até R$ 60 mil
anuais e o titular da empresa só pode contar com, no máximo, um empregado.
O imposto mensal cobrado é muito atrativo, por ser fixado em R$ 47,85, dos quais R$ 46,85 são
remetidos à contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do empreendedor, tendo
como salário-base o mínimo nacional. O valor restante de 1 real é recolhido para pagamento de ICMS.
Além de ter a menor tributação quando comparado aos demais tipos, outro ponto interessante do
MEI é a baixa burocracia: é necessária apenas uma declaração anual especificando o faturamento, as
compras e se existe um funcionário contratado com carteira de trabalho assinada.
Simples Nacional
Esse regime apresenta valores de tributação interessantes, se comparado às outras opções que não
sejam o MEI. Ele é voltado para faturamento de até R$ 3,6 milhões anuais (até 2017) e 4,8 milhões
anuais (a partir de 2018) — sendo que o último dia para contabilizar as receitas é 31 de dezembro.
Fica definido que as alíquotas são calculadas em conformidade com as faixas de faturamento. A
primeira faixa é 4% sobre receitas brutas de até R$ 180 mil por ano e o aumento é gradativo,
chegando ao teto máximo de 11,61% para quem fatura acima de R$ 3.420.000, até o limite de R$
3.600.000, anualmente.
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A carga tributária dos optantes do Simples Nacional é considerada leve se comparada às demais
opções, pois, mesmo sendo maior do que a do MEI, esse regime tem um limite de receita mais
abrangente.
A obrigação acessória requisitada para o regime simplificado é denominada Declaração Anual do
Simples Nacional (DASN). Por meio do portal do Simples, a empresa fornece os dados manualmente
e o sistema fica responsável pela integração automática.
As informações mais relevantes que precisam ser transmitidas são:
a quantidade de funcionários;
os dados dos sócios e da parte que cabe do capital social a cada um deles;
o saldo das contas bancárias e do que é mantido em caixa;
os valores das compras e dos serviços contratados;
a quantia das vendas e dos impostos apurados e liquidados.
Lucro Presumido
Este regime é baseado na presunção do lucro e estabelece o pagamento dos impostos
individualmente. A alíquota do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) fica em 15% sobre o Lucro
Presumido para a atividade do negócio, enquanto a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) é
de nove pontos percentuais.
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) é calculada em 3% sobre a
receita bruta mensal e o Programa e Integração Social (PIS) tem incidência de 0,65% sobre o
faturamento do mês.
O cálculo do ICMS, por ser um imposto estadual, é variável de empresa para empresa. A média de
cobrança em todo país é de 18 pontos percentuais.
Os trâmites burocráticos envolvidos no sistema de Lucro Presumido compreendem quatro diferentes
declarações obrigatórias:
Escrituração Fiscal Digital (EFD) do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do ICMS: são dados
relacionados às compras e às vendas, como apurações, pagamentos, retenções e compensações;
EFD do PIS e da COFINS: abrange as mesmas informações acima, porém relativas aos tributos citados;
Escrituração Contábil Digital (ECD): criada para comunicar ao Fisco a contabilidade da pessoa jurídica;
e
Escrituração Contábil Fiscal (ECF): notificar os órgãos de controle os dados utilizados na apuração da
CSLL e do IPRJ.
Lucro Real
Os tipos de impostos cobrados são os mesmos que incidem sobre o sistema de Lucro Presumido, com
as seguintes distinções:
IRPJ: 15% de alíquota sobre o lucro líquido, mais 10% a título de adicional;
CSLL: 9% também sobre o a lucratividade real do e-commerce;
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PIS: 1,65% com apuração igual a do lucro presumido;
COFINS: calculado como o PIS, mas com porcentagem de 7,6;
ICMS sobre vendas: calculado de forma análoga ao Lucro Presumido.
Todas as obrigações acessórias exigidas no regime de Lucro Presumido também são cobradas no
enquadramento do Lucro Real. O complemento das informações para o Fisco é comunicada por meio
do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Neste artigo você obteve mais informações sobre a tributação do ICMS e de outros impostos para
lojas físicas e virtuais. Até aqui, vimos que o ICMS está incluso na alíquota única do enquadramento
do MEI e do Simples Nacional.
Já para os sistemas de tributação relativos ao Lucro Presumido e ao Lucro Real, os impostos são pagos
separadamente e a porcentagem cobrada varia de estado para estado, ficando em torno de 18 pontos
percentuais.
CONSELHO FEDERAL DA OAB TEM PARTICIPAÇÃO NEGADA EM RECURSO DE
ADVOGADO
Fonte: TST. A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o pedido feito pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) para sua admissão como amicus curiae em
processo no qual um advogado de Santa Catarina foi acusado pela cliente de reter parte do valor
recebido em ação movida contra ex-empregadora. Os ministros entenderam que a participação da
entidade não se justificava.
Entenda o caso
O advogado, contratado por sindicato, teria retido R$300 de um total de R$1.500 auferidos pela
trabalhadora após acordo firmado com a empresa, em outubro de 2012, referente a pagamento de
indenização por danos morais. Segundo a cliente, em momento algum, o advogado a informou que
teria de pagar honorários advocatícios. Disse ainda não se lembrar de ter assinado qualquer contrato
ou recibo com o profissional. O sindicato foi intimado para prestar esclarecimento, mas informou que
jamais autorizou qualquer procurador a cobrar valores a título de honorários advocatícios.
Mas, segundo o advogado, o sindicato é que teria cometido ato de improbidade administrativa,
“capitaneando trabalhadores para irem à Secretaria queixar-se do seu próprio advogado”. O juízo da
2ª Vara do Trabalho de Rio do Sul (SC) considerou descabida a apropriação de valores por parte do
patrono. “O advogado, além de não negar a noticiada retenção de valores, não junta qualquer
contrato de honorários advocatícios firmado com a autora”, diz a decisão.
Ele tentou mudar a decisão com recurso para o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC), mas
o órgão manteve a sentença e considerou incontroversa a inexistência de autorização do sindicato
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para a cobrança de honorários dos trabalhadores por ele assistidos. Para o TRT, houve conduta ilícita,
“configurando um ato atentatório à dignidade da justiça”.
Amicus Curiae
No TST, o recurso do advogado recebeu o apoio do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil que,
por meio de petição, solicitou sua inclusão como amicus curiae no processo. Trata-se de expressão
que significa “amigo da corte”, utilizada para denominar uma instituição que pode, voluntariamente,
auxiliar decisões dos tribunais oferecendo subsídios, como informações e esclarecimentos sobre o
processo, mas sem ligação com a causa.
A inclusão é assegurada pelo artigo 138 do CPC, que autoriza o juiz ou o relator – considerando a
relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia – a admitir a participação de órgão ou entidade especializada, com representatividade
adequada. Segundo o Conselho da OAB, sua admissão se justifica por se tratar de discussão acerca
de prerrogativa profissional, sendo necessário o reconhecimento da incompetência da Justiça do
Trabalho para o julgamento do processo, ou, ultrapassada referida preliminar, seja reconhecida a
possibilidade de cumulação de honorários assistenciais e contratuais.
Retenção indevida
A ministra relatora, Kátia Arruda, disse ser incontroversa a competência da Justiça do Trabalho para
julgar o caso, uma vez que se trata de relação entre empregado e advogado contratado pelo
respectivo sindicato, “tendo objeto ligado diretamente a uma ação trabalhista proposta com a
assistência da entidade sindical”.
A relatora afirmou também que não se trata de controvérsia de natureza civil entre advogado e
cliente a respeito de honorários advocatícios contratuais. “A hipótese aqui é outra: discute-se a
retenção indevida de valores de acordo celebrado pelas partes, feita por advogado contratado pelo
sindicato que prestou assistência judiciária, nos termos da Lei 5.584/1970”, informou.
Segundo a ministra, o pedido formulado pelo Conselho deu-se apenas após a inclusão do processo
em pauta para julgamento pelo TST. Desse modo, diante dessas circunstâncias, não há justificativa
para admissão do requerente como amicus curiae, a teor do que dispõe o artigo 138 do CPC, “nem
há como a entidade requerente contribuir para o desenlace da questão”, concluiu. Processo: Ag-AIRR1405-49.2012.5.12.0048
PUBLICADA REVISÃO DA NBC QUE DISCIPLINA O PROGRAMA DE REVISÃO PELOS
PARES EM AUDITORIA
Fonte: CFC. A primeira revisão da Norma Brasileira de Contabilidade do Auditor Independente (NBC
PA) 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares foi publicada nesta quarta-feira (13), no Diário
Oficial da União. As alterações nos processos de revisão pelos pares que foram inseridas na NBC PA
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11(R1) irão valer a partir de janeiro de 2019. “Estamos dando um ano para que as empresas de
auditoria tomem conhecimento e se preparem para as mudanças”, afirma o vice-presidente Técnico
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Zulmir Breda.
O CFC é responsável pelo Programa de Revisão pelos Pares, que é coordenado pelo Comitê de Revisão
Externa de Qualidade (CRE). Na composição do CRE há quatro membros indicados pelo CFC e quatro
pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon).
Entre as alterações incluídas na NBC PA 11(R1), consta que o relatório anual do CRE irá passar a
divulgar os nomes dos auditores revisores e os dos revisados, assim como o conteúdo dos trabalhos
de revisão. “A divulgação ao mercado dos resultados das revisões é a principal atualização da norma”,
informa o vice-presidente.
Também foi inserida na NBC PA 11(R1) a possibilidade de representantes da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), do Banco Central do Brasil (BCB), da Superintendência de Seguros Privados (Susep)
e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) participarem das reuniões do
CRE, na condição de observadores.
Para Zulmir Breda, o trabalho do CRE tem uma grande relevância para a sociedade e, principalmente,
para os mercados financeiro e de capitais. “A proposta é ampliar a transparência do processo como
um todo, contando com novos parceiros, como observadores, que poderão contribuir com opiniões
e avaliar o próprio trabalho do Comitê”, disse o vice-presidente Técnico.
Novos conceitos e nomenclaturas dos relatórios de revisão, também foram incluídos na norma.
Segundo Breda, alterou-se a conceituação porque o trabalho de revisão não se confunde com o de
auditoria.
A minuta da norma, que se aplica exclusivamente aos auditores com registro na CVM, foi
disponibilizada para audiência pública até 21 de setembro deste ano. Após análise das sugestões pela
Câmara Técnica do CFC, a norma foi submetida ao Plenário, em reunião realizada no dia 8 de
dezembro. Ao ser publicada no DOU, a NBC PA 11(R1) entra em vigor, revogando as Resoluções nº
821/1997, nº 851/1999 e nº 1.323/2011, mas os seus efeitos serão produzidos apenas a partir de 1º
de janeiro de 2019. Consulte a NBC PA 11(R1)
DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE OPERAÇÕES DEVE SER FEITA EM
JANEIRO
Fonte: COAF. De 1º a 31 de janeiro de 2018, profissionais e organizações contábeis devem comunicar
ao Coaf, a não ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao
terrorismo. O procedimento poderá ser feito diretamente no sistema desenvolvido pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC).
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A Declaração de Não Ocorrência de Operações tornou-se obrigatória em decorrência do Art. 11, inciso
III, da Lei n.° 9.613/1998. Já a obrigatoriedade prevista na lei das comunicações que os profissionais
e as organizações contábeis devem fazer ao Coaf foi regulamentada pela Resolução CFC n.°
1.530/2017.
Dados da Vice-Presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina do CFC revelam que, em 2017, o número
de Comunicação de Não Ocorrência de Operações do Coaf foi de 150.184 mil declarações, 20.97%
maior que 2016. Segundo o vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do CFC, Luiz Fernando
Nóbrega, “o aumento no número de Declarações foi em decorrência da divulgação e do serviço ágil
e de qualidade”.
Para 2018, o vice-presidente revela que “o empenho do CFC em tornar mais ágil o trabalho dos
profissionais e organizações contábeis trará mais credibilidade e qualidade ao que foi estabelecido
pela Resolução CFC nº 1.445/2013”.
As Declarações de Não Ocorrência de Operações ao Coaf são feitas apenas no período de 1º a 31 de
janeiro de cada ano.
Para auxiliar os profissionais, o CFC elaborou um manual e uma cartilha com as orientações
detalhadas sobre o novo sistema. Clique aqui para acessar o manual e clique aqui para acessar a
cartilha.
Histórico
Aprovada pelo Plenário do CFC, em 2013, a Resolução, que disciplina como os profissionais e as
organizações contábeis deverão informar ao Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), tem por
objetivo estabelecer normas gerais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao
terrorismo. Profissionais e organizações contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços
de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer
natureza, estão sujeitos ao devido cumprimento do dispositivo.
A Resolução CFC n.° 1.530/2017 transformou a Lei n.° 12.683/2012 em um instrumento de valorização
profissional, cuja classe se afasta do mau cliente e cria uma nova cultura de valores e conduta
profissional pautados na legalidade.
Em dezembro de 2013, o CFC e o Coaf firmaram convênio de cooperação técnica, que prevê que as
entidades troquem informações sobre profissionais e organizações contábeis obrigados nos termos
da Resolução CFC n.° 1.530/2017. O Coaf tem acesso à relação de CPF e CNPJ das pessoas físicas e
jurídicas cadastradas no CFC.
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CFC PUBLICA NORMA QUE POSSIBILITA SUBSTITUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DIGITAL
Fonte: CFC. Foi publicada, no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (8), seção 1, págs. 189
e 190, a Norma Brasileira de Contabilidade, CTSC 03 – que aprova os procedimentos para elaboração
do Relatório sobre a Aplicação de Procedimentos Previamente Acordados referentes ao Termo de
Verificação para Fins de Substituição da Escrituração Contábil Digital (ECD).
O Termo de Verificação – a que se refere a norma – é o documento que a entidade deve emitir
quando houver a necessidade de substituição da Escrituração Contábil Digital (ECD). O Sped, que é o
instrumento de unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros
e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas,
inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado e de informações, foi instituído
pelo Decreto nº 6.022/2007, com alterações pelo Decreto nº 7.979/2013.
O CTSC 03 faz referência ao CTG 2001 – que define as formalidades da escrituração contábil em forma
digital para fins de atendimento ao Sped. De acordo com a norma, nos termos do item 15 do CTG
2001, somente pode ser substituída, depois de autenticada pelo SPED, a escrituração contábil em
forma digital que contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de retificação de
lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto nos itens 31 a 36 da ITG 2000 – Escrituração
Contábil.
Os ajustes mais comuns que levam à substituição da ECD, no alcance do CTG 2001, são os decorrentes
de: ajustes no formato eletrônico das informações contábeis, sem alterações dos saldos previamente
publicados; problemas na interface das informações; e abertura de subcontas exigidas pela Lei n.º
12.973/2014, desde que não altere o saldo total da conta.
O relatório se refere ao procedimento de substituição da ECD e não abrange outros documentos a
serem entregues no âmbito do SPED, tal como a Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
De acordo com o CTSC 03, o auditor independente deve elaborar o Relatório sobre a Aplicação de
Procedimentos Previamente Acordados referentes ao Termo de Verificação para Fins de Substituição
da Escrituração Contábil Digital (ECD) para poder assinar o Termo de Verificação.
Esse relatório é para uso exclusivo da entidade, não podendo ser publicado, nem disponibilizado no
site da entidade, a fim de evitar que terceiros que não assumiram a responsabilidade pela elaboração
ou que não tenham concordado com os procedimentos tenham acesso aos resultados desse trabalho.
Para ler o conteúdo da CTSC 03 clique aqui.
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ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS SOMENTE PODE OCORRER QUANDO HOUVER
RISCO DE DETERIORAÇÃO PELA AÇÃO DO TEMPO
Fonte: TRF 1ª Região. Por unanimidade, a 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
suspendeu a alienação antecipada dos bens apreendidos do autor, ora impetrante, ao fundamento
de que “ninguém será privado dos seus bens sem defesa e, sendo o direito de propriedade garantia
constitucional, é necessária a observância ao devido processo legal para a decretação da sua perda”.
O impetrante é réu em ação penal ajuizada para apurar a existência de prováveis ilícitos cometidos
em fraudes em licitações ocorridas nos municípios de Marabá e Parauapebas, ambos no Estado do
Pará.
No mandado de segurança, o impetrante alega que a alienação antecipada de seus bens carece de
fundamentação, de modo que o simples argumento de “depreciação econômica para garantir o valor
do bem apreendido” não é suficiente para garantir a venda antecipada dos bens alienados.
Argumenta que os bens apreendidos foram adquiridos de forma lícita e anterior a qualquer processo
licitatório investigado, “razão pela qual estão sendo expropriados de forma arbitrária”.
Defende que o Juízo de origem, ao determinar a alienação, deveria tê-lo nomeado como depositário
judicial desses bens, conforme por ele requerido, ainda que estabelecesse medidas que
resguardassem e beneficiassem o próprio ente público, “pois sua intenção era tão somente
resguardar e conservar seus bens que foram apreendidos”.
O Colegiado acatou parcialmente os pedidos do impetrante. Na decisão, o relator, desembargador
federal Ney Bello, destacou que a adoção da medida de alienação antecipada de bens somente deve
ocorrer quando houver, de fato, risco de deterioração pela ação do tempo, situação não comprovada
na demanda.
O magistrado ainda afirmou ser descabida a pretendida nomeação do impetrante como depositário
fiel, “pois constitui medida açodada, sobretudo em razão da complexidade da operação policial
conduzida pela Polícia Federal e que redundou na medida combatida, daí porque o gravame deve
subsistir, bem como sua guarda permanecer aos cuidados do Juízo”. Processo nº: 000365842.2016.4.01.3901/PA
VIGIA QUE EXECUTAVA ATIVIDADES DE LIMPEZA DEVE RECEBER ADICIONAL POR
ACÚMULO DE FUNÇÕES
Fonte: TRT 6ª Região. O vigia de um instituto de educação do Distrito Federal que além das suas
atribuições realizava atividades de auxiliar de serviços gerais deve receber diferenças salariais por
acúmulo de funções. De acordo com o juiz Francisco Luciano de Azevedo Frota, titular da 3ª Vara do
Trabalho de Brasília, uma testemunha e um documento juntado aos autos comprovam que havia

www.bhauditores.com.br
www.bornsolutions.com.br

1

NOTÍCIAS FISCAIS Nº 3.709
BELO HORIZONTE, 15 DE DEZEMBRO DE 2017.

determinação da empresa para que os vigias realizassem, também, atividades de limpeza, o que
caracteriza flagrante acúmulo de funções.
Ao pedir a condenação da empresa ao pagamento de diferença salarial por acúmulo de funções, o
trabalhador salientou que, além da função de guarda patrimonial do instituto, executava, também,
atividades de auxiliar de serviços gerais. O empregador, em defesa, se manifestou pela improcedência
do pleito, refutando as alegações do autor da reclamação.
Da leitura do depoimento da única testemunha inquirida e de documento juntado aos autos,
salientou o magistrado na sentença, “verifica-se que havia para os vigias noturnos a determinação
para realização de atividades de limpeza, importando em flagrante acúmulo de função”. Assim, frisou
o juiz, para remunerar o empregado por atividade realizada fora do conjunto de atribuições da função
para a qual foi contratado, impõe-se o deferimento de um adicional de compensação pecuniária,
fixado em 10% do salário-base sobre todo o pacto laboral, “evitando-se, assim, o enriquecimento sem
causa do empregador”.
Reforma trabalhista
Na sentença, assinada após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017 (chamada de reforma trabalhista),
o magistrado apontou a inaplicabilidade das novas regras ao caso, “eis que as postulações foram
formuladas sob a égide da lei anterior”. Para o magistrado, a parte não pode ser surpreendida por
uma alteração legislativa no curso do processo que venha a lhe trazer prejuízos financeiros, “pois é
no momento da propositura da ação que se estabelece a análise dos custos e riscos do processo”.
O magistrado explicou que mesmo sendo certo que as normas processuais novas são aplicáveis aos
processos em curso, “há que se excepcionar aquelas de natureza híbrida, que impõem à parte um
custo não previsto no início da relação processual, pois extrapolam o campo meramente
procedimental”.
Cabe recurso contra a sentença. Processo nº 0001600-24.2015.5.10.0003
BASE DUPLA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS CONTRARIA A
CONSTITUIÇÃO
Por Igor Mauler Santiago para o Conjur. Segundo a redação primitiva da Constituição de 1988 (artigo
155, parágrafo 2º, incisos IV, VII, alíneas “a” e “b”, e VIII):
a) nas saídas interestaduais de mercadorias ou serviços destinados à revenda, à industrialização ou à
prestação de serviços sujeitos ao ICMS, incidia a alíquota interestadual. O Estado de destino
capturava a diferença de alíquotas na posterior saída interna dos mesmos produtos ou serviços (ou
daqueles para cuja fabricação ou prestação eles contribuíssem), pela lógica da não cumulatividade:
débito pela alíquota interna e crédito pela interestadual, que onerara a entrada;
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b) nas saídas interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, incidia a alíquota
interestadual, cabendo ao adquirente (ou ao remente, por substituição) pagar o diferencial de
alíquotas na entrada dos produtos ou serviços;
c) nas saídas interestaduais voltadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, incidia a alíquota
interna do Estado de origem, nada sendo devido ao Estado de destino.
Observe-se que o ICMS interestadual e o diferencial de alíquotas sempre foram calculados sobre a
mesma base: o preço constante da nota fiscal de venda (o valor da operação ou o preço do serviço,
na terminologia do artigo 13 da Lei Complementar 87/96). Esse valor inclui o montante do ICMS
interestadual, tendo em vista a obrigatoriedade do cálculo por dentro do imposto (idem, artigo 13,
parágrafo 1º).
A Emenda Constitucional 87/2015:
i) manteve a regra descrita na letra a da enumeração supra;
ii) fundiu as hipóteses referidas nas letras b e c, que passaram a receber o seguinte tratamento:
incidência da alíquota interestadual em todas as saídas para consumidor final — contribuinte ou não
do ICMS — situado em outro Estado, cabendo a este último o diferencial de alíquotas, a ser recolhido
pelo adquirente ou, por substituição, pelo remetente.
A emenda foi uma adaptação legítima do sistema tributário — após o malfadado Protocolo ICMS
21/2011 — ao crescimento das vendas a distância. Para evitar uma queda abrupta na arrecadação
dos estados onde se concentram as empresas de vendas on-line, introduziu-se o artigo 99 ao ADCT,
fixando um cronograma de rateio do diferencial de alíquotas relativo às saídas cuja tributação foi
alterada (vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte), nos seguintes termos:

Percentual de apropriação do Difal, por unidade federada
Ano

UF origem

UF destino

2016

60%

40%

2017

40%

60%

2018

20%

80%

A partir de 2019

0%

100%
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Seguiu-se o Convênio ICMS 93/2015, dispondo que a base de cálculo do imposto interestadual e do
diferencial de alíquotas é a mesma: o valor da operação ou o preço do serviço, observado o parágrafo
1º do artigo 13 da Lei Complementar 87/96 (cláusula segunda, parágrafo 1º). Trata-se decerto do
preço da saída interestadual, o único praticado e documentado na situação em exame. A menção ao
artigo 13, parágrafo 1º apenas alerta que tal valor deve contemplar o ICMS por dentro, como aliás
prevê a própria Constituição (artigo 155, parágrafo 2º, inciso XII, alínea i).
Não obstante a clara redação do convênio, num primeiro momento a Cotepe (Nota Técnica 2015.003,
versão 1.40) manifestou-se pela adoção de uma base dupla para o cálculo do ICMS devido nas
operações em tela: seguiu-se o Convênio ICMS 93/2015, dispondo que a base de cálculo do imposto
interestadual e do diferencial de alíquotas é a mesma: o valor da operação ou o preço do serviço,
observado o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar 87/96 (cláusula segunda, parágrafo 1º).
Trata-se decerto do preço da saída interestadual, o único praticado e documentado na situação em
exame. A menção ao artigo 13, parágrafo 1º apenas alerta que tal valor deve contemplar o ICMS por
dentro, como aliás prevê a própria Constituição (artigo 155, parágrafo 2º, inciso XII, alínea i).
1) o preço efetivo da saída interestadual, no qual naturalmente se embute o ICMS interestadual, para
o imposto devido pelo remetente;
2) e uma base artificial para o cálculo do diferencial de alíquotas, a ser assim apurada: exclusão do
ICMS interestadual embutido no preço da saída interestadual e inclusão, sobre o valor líquido assim
apurado, do ICMS interno do Estado de destino, considerada a sua incidência por dentro.
Um exemplo numérico esclarece essa arcana sistemática. Tomem-se uma saída interestadual com
preço de cem e alíquotas interestadual de 7% e interna de 18%. No regime ortodoxo de cálculo, terse-iam os seguintes valores:
ICMS interestadual: 7
diferencial de alíquotas: 11
No regime de base dupla, o ICMS interestadual continua sendo 7. Já o diferencial de alíquotas será
calculado da seguinte maneira:
exclusão, do preço praticado na operação interestadual, do montante do ICMS interestadual nele
embutido: 100 – 7 = 93;
gross up, sobre o valor líquido, da alíquota interna do Estado de destino, considerada a sua incidência
por dentro: 93 + 21,95% = 113,41[1];
incidência da alíquota interna do Estado de destino sobre a base artificial arbitrada na linha
anterior: 113,41 x 18% = 20,41;
abatimento, contra o débito de ICMS assim calculado, do crédito relativo à saída interestadual
antecedente: 20,41 – 7 = 13,41.
Além da indevida inflação da base de cálculo da segunda parcela, há ainda outra invalidade nesse
método: o cálculo da segunda parcela, não pela multiplicação direta da base (seja ela qual for) pela
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diferença entre as alíquotas interna e interestadual, como reza a Constituição, mas, sim, pela
multiplicação da referida base pela alíquota interna do estado de destino, seguida do abatimento dos
créditos pela prévia saída interestadual. Em suma:
no sistema ortodoxo, o diferencial de alíquotas seria de 11;
no sistema intermediário (inflação da base de cálculo e aplicação direta do diferencial de 11%),
de 12,47;
e no sistema radical, acima resenhado, de 13,41.
Desautorizando a exótica interpretação da Cotepe, o Confaz editou o Convênio ICMS 152/2015,
deixando claro, no parágrafo 1º da cláusula segunda do Convênio ICMS 93/2015, que a base de
cálculo do ICMS interestadual e do diferencial “é única e corresponde ao valor da operação ou ao
preço do serviço”. Ato contínuo, a Cotepe abandou a sua posição anterior (Nota Técnica 2015.003,
versão 1.70).
Esse é o único tratamento compatível com a Constituição e a lei complementar, que preveem a
incidência do ICMS sobre o valor efetivo da saída, e não sobre um montante fictício que não
corresponde a operação ou prestação alguma e não está corporificado em nenhum documento fiscal.
Ressalte-se ainda que não se trata de situação nova, a ensejar vácuo legislativo que pudesse ser
livremente preenchido pelos Estados, na esteira do artigo 24, parágrafo 3º, da Constituição[2]. O que
se tem é apenas a extensão, para as vendas a consumidor final não contribuinte, da sistemática de
repartição interestadual do ICMS que já prevalecia quanto ao consumidor final contribuinte, não
havendo nenhuma razão para o abandono dos critérios desde sempre adotados.
Em súbita reviravolta, o Confaz adotou a base dupla do diferencial de alíquotas — na versão radical
acima resenhada — no Convênio ICMS 52/2017, que trata das operações interestaduais sujeitas a
substituição tributária e tem vigência prevista para 1º/1/2018 (cláusula 14º, inciso I).
Não fosse duplamente inválido — por falta de apoio na Constituição e na lei complementar, no que
toca à base de cálculo, e por ofensa direta à primeira, no que concerne à alíquota, como já
demonstrado —, o Convênio ICMS 52/2017 careceria de autoaplicabilidade, dependendo da
intermediação de lei estadual. De fato, a base de cálculo dos tributos é matéria reservada à lei, a teor
dos artigos 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição e 97, inciso IV, do CTN.
O STF exige lei até mesmo para a introdução de incentivos fiscais, medida que integra a competência
do Confaz, na forma do artigo 155, parágrafo 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição (1ª Turma, RE
630.705 AgR/MT, relator ministro Dias Toffoli, DJe 13/2/2013). O concurso do legislador estadual é
ainda mais imperioso em temas a cuja disciplina o órgão não está constitucionalmente autorizado,
caso da fixação da base de cálculo do ICMS. Referidas leis estaduais ficariam ainda sujeitas à
anterioridade anual e nonagesimal, estando provado que acarretam inequívoco aumento de tributo.
Esta é a minha última coluna do ano. 2018 promete grandes desafios no campo tributário. Mas, antes
disso, felizes festas e boas férias a todos!
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[1] O índice de 21,95% (e não 18%) justifica-se pela diferença existente entre as operações aditivas e
subtrativas com porcentuais. Assim, v.g., 100 – 10% = 90, mas 90 + 10% = 99 (e não 100).
O porcentual a ser somado a uma base qualquer para que, após a subtração de 18%, se retorne ao
valor inicial é precisamente de 21,95%.
[2] “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (…)
§ 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais.
§ 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar
dos Estados.
§ 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa
plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que
lhe for contrário.”
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