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Arrendamento Mercantil - CPC e CVM
divulgam alterações aplicáveis às
situações especiais de renegociações
decorrentes da Covid-19
Em decorrência da Covid-19, e das medidas adotadas para o enfrentamento
da pandemia, diversos arrendatários conseguiram obter concessões em seus
contratos de arrendamento, tais como: reduções temporárias de pagamentos,
suspensão ou até mesmo perdão de pagamento de parcelas, os quais devem ser
analisados individualmente à luz do IFRS 16 e refletidos na contabilidade.

O

IASB (International Accounting Standards
Board) levando em consideração o volume de transações ocorridas no período, os
esforços necessários para analisar e apurar
os valores a serem contabilizados, a complexidade destas análises, e o ambiente de
incertezas advindos da pandemia, decidiu
por emitir em 28/4/2020 a alteração da IFRS
16, incluindo um expediente prático, de uso
voluntário que simplifica a apuração e contabilização destas transações.
As alterações foram analisadas e torna-

ram-se aplicáveis às empresas de grande
porte e para as empresas reguladas pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
para os exercícios iniciados em, ou após,
1/1/2020, e àquelas cujas demonstrações financeiras não tenham sido autorizadas para
divulgação em 7/7/2020, conforme Revisão
de Pronunciamento Técnico nº 16, emitido
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), e Deliberação nº 859/2020, emitida
pela CVM.
De acordo com a norma, foram acrescen-
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tados os seguintes itens 46A, 46B, 60A, C1A,
C20A e C20B.
Os arrendatários poderão optar por não
avaliar se as concessões obtidas em decorrência da Covid-19 representam uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção deve analisar
cada contrato e caso atendam aos requisitos
desta norma, os pagamentos poderão ser
contabilizados como pagamentos variáveis
de arrendamento, no resultado.
DESTACAMOS OS SEGUINTES PONTOS:
A adoção deste expediente prático aplica-se apenas às concessões obtidas em contratos de arrendamento que ocorram como
consequência direta da pandemia da Covid-19 e somente se todas as seguintes condições forem satisfeitas:
a contraprestação revista para o arrendamento é igual ou inferior à contraprestação
para o arrendamento original;
a redução nos pagamentos de arrenda-

mento afetar apenas os pagamentos
originalmente devidos em/ou antes de
30/6/2021 (por exemplo, um benefício
concedido em um arrendamento cumpriria esta condição se resultasse em pagamentos de arrendamento reduzidos em/ou
antes de 30/6/2021 e em pagamentos de
arrendamento aumentados que se estendam após 30/6/2021); e
não tenha ocorrido alteração substancial
de outros termos e condições do contrato
de arrendamento.
Cabe ressaltar que não foram efetuadas
alterações aplicáveis aos arrendadores, bem
como o acima exposto não exaure o assunto
em comento, sendo recomendada a leitura
integral da revisão do pronunciamento técnico emitida, a qual também estabelece, dentre outros aspectos, as notas explicativas às
demonstrações financeiras que devem ser
apresentadas quando da adoção do expediente prático.

Instrução normativa CVM nº 627/2020 reduz os
percentuais mínimos para o exercício de alguns direitos
do acionista minoritário de Companhias Abertas

E

m 23/6/2020, foi publicada a Instrução
CVM nº 627/2020 para, fixar escala reduzindo, em função do capital social, os percentuais mínimos de participação acionária
necessários a:

Now,
for tomorrow
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exibição por inteiro de livros da Companhia;
convocação de assembleia geral extraordinária;
pedido de informações a administrador;
propositura da ação derivada contra os administradores;
requisição de informações ao Conselho
Fiscal sobre matérias de sua competência;
e
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propositura de ação de responsabilidade
contra sociedade controladora sem a prestação de caução.
Os percentuais previstos na Lei nº 6.404/76
ficam reduzidos em função do valor do capital social da Companhia Aberta, conforme a
tabela a seguir:
INTERVALO DO
PERCENTUAL
CAPITAL SOCIAL (R$1)		 MÍNIMO
0 a 100.000.000........................................... 5
100.000.001 a 1.000.000.000.................. 4
1.000.000.001 a 5.000.000.000............... 3
5.000.000.001 a 10.000.000.000............ 2
acima de 10.000.000.000.......................... 1
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Lei Geral de Proteção de Dados –					
Lei nº 14.010/2020 prorroga a 					
aplicação das penalidades para 2021

A

s empresas ganharam mais tempo
para se adaptarem à Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”). Sancionada em
agosto de 2018, mas com data para entrar
em vigor em 16/8/2020, esta Lei tem sido
objeto de discussão pela sociedade e empresários devido aos impactos da Covid-19
nos negócios, no fluxo de caixa e na redução de crédito disponível no mercado, e em
decorrência da necessidade de investimentos financeiros para que se realize uma implantação multidisciplinar que garanta a
gestão e proteção de dados privados por
parte das empresas.
Em decorrência do contexto de incertezas,
o Presidente da República emitiu a Medida
Provisória (“MP”) nº 959/2020, publicada
no Diário Oficial da União de 29/4/2020, que

postergou a entrada em vigor da LGPD para
3/5/2021. A MP encontra-se em tramitação
no Congresso Nacional, sendo necessária
a sua apreciação e conversão em Lei até
26/8/2020.
Em paralelo, o Presidente da República
promulgou a Lei nº 14.010/2020 (Projeto de
Lei nº 1.170/2020), conforme Diário Oficial
da União de 12/6/2020, que postergou a vigência para aplicação das penalidades da
LGPD (arts 52, 53 e 54 da Lei nº 13.709) para
1/8/2021.
Esta situação trouxe uma certa incerteza
quanto à real data de entrada em vigor da
LGPD, sendo necessário que as empresas
estejam atentas à tramitação da MP junto ao
Legislativo. Atualmente temos os seguintes
cenários:

CENÁRIOS
Se a MP
for aprovada

Se a MP
não for aprovada

Se a MP
for modificada

Data de entrada
em vigor

3/5/2021

16/8/2020

Penalidades

1/8/2021

1/8/2021

A definir podendo ser em maio ou
agosto/2021

É importante ressaltar que apesar da extensão do prazo, as medidas de isolamento social impostas para o enfrentamento à
Covid-19 atingiram o meio corporativo, que
precisou se adaptar repentinamente a este
ambiente, alterando sua forma de atuação
e instituindo o tele trabalho. Tendo em vista
estas mudanças, é importante que a empresa avalie novamente os riscos cibernéticos
aos quais está exposta, bem como revise as
suas políticas, procedimentos e determine
quais ferramentas serão necessárias para a
proteção dos dados privados.

Advertência, com indicação de prazo para
adoção das medidas corretivas;

As penalidades previstas para quem descumprir a LGPD serão:

Eliminação desses dados pessoais da
base de dados da instituição.
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Multa simples de até 2% do faturamento da
pessoa jurídica de direito privado, grupo, ou
conglomerado no Brasil, no último ano de
exercício, podendo chegar a R$ 50 milhões
de reais por infração;
Multa diária;
Divulgação pública (publicização da infração);
Bloqueio dos dados pessoais envolvidos
na infração;
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DREI emite Instrução Normativa nº 81/2020 Consolidação e simplificação das normas referentes 		
ao Registro Empresarial

O

DREI – Departamento Nacional e Registros Empresarial e Integração, emitiu a Instrução Normativa de nº 81/2020
em 10/7/2020 (Diário Oficial da União de
15/6/2020), atualizando e consolidando as
normas e diretrizes de Registro Público de
Empresas e revogando 56 normas.
A Instrução Normativa emitida atende ao
Decreto nº 10.139/2020, que impôs a revisão e a consolidação dos atos normativos
federais com hierarquia inferior ao decreto.

Seguem abaixo as 		
principais mudanças:
Nome Empresarial
A denominação pode ser formada com
qualquer palavra da língua nacional ou estrangeira, não sendo necessária indicar no
objeto para a composição do nome da sociedade empresarial.
Reconhecimento de Firma
São dispensados do reconhecimento de
firma e/ou autenticação de cópia de documentos por Cartório quaisquer documentos apresentados para arquivamento na
Junta Comercial, inclusive procurações.
Para tanto é necessário a chancela de um
advogado, contabilista ou técnico de contabilidade, mediante o modelo de declaração constante na Instrução Normativa.
Considera-se advogado, contador ou técnico em contabilidade da parte interessada o
profissional que assinar o requerimento do
ato levado a registro.
Registro Automático de
Alterações e Extinções
Os atos de registro de constituição, alteração e extinção das sociedades (empresário individual, EIRELI e sociedade limitada),
bem como a constituição de cooperativas,
serão aprovados de forma automática,
quando os empreendedores optarem pela
adoção de instrumento padrão, nos moldes estabelecidos pela DREI.
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Da Conversão/ Transformação de
associação e cooperativas
Estas entidades poderão requerer a sua
conversão/transformação em sociedade
empresarial.
Quotas Preferenciais na Sociedade
Limitada com Limitação ao 		
Direito de Voto
São admitidas quotas de classes distintas,
nas proporções e condições definidas ao
contrato social, que possibilitem a atribuição
de direitos econômicos e políticos diversos,
podendo ser suprimido ou limitado o direito
de voto pelo sócio titular, observando observados os limites da Lei nº 6.404/76.
Incorporação de Sociedade com
Patrimônio Líquido Negativo
Não há vedação para a incorporação de sociedade com patrimônio líquido negativo.
Integralização do Capital 		
Social da EIRELI
A obrigatoriedade de integralização do capital social da EIRELI imediata se limitará
ao valor relativo a 100 (cem) vezes o maior
salário mínimo vigente no país. O valor excedente poderá ser integralizado em data
posterior.
Recomendamos a leitura na integra da
Instrução Normativa, a qual possui modelos a serem utilizados, e entrou em vigor
em 1/7/2020, exceto quanto às novas regras relativas ao arquivamento automático
de atos de alteração e extinção de Empresário Individual, EIRELI e Sociedade Limitada, bem como de constituição de Cooperativa, que entrarão em vigor após 120
(cento e vinte dias) da data da publicação.
A Instrução pode ser lida na íntegra no site
http://wwvvww.in.gov.br/en/web/dou/-/
instrucao-normativa-n-81-de-10-de-junho-de-2020-261499054
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F E D E R A L

ECF – Escrituração Contábil Receita Federal e
Fiscal – Prorrogação de
Procuradoria Geral da
prazo de entrega
Fazenda Nacional prorrogam
oi publicada em 15/7/2020 no site da Re- os prazos de vencimento
ceita Federal do Brasil, a Instrução Nor- dos parcelamentos, em
mativa RFB nº 1.965, que prorroga o prazo
de envio do arquivo digital da Escrituração decorrência da pandemia
Contábil Fiscal referente ao ano-calendário ocasionada pela Covid-19

F

de 2019 e as situações especiais (extinção,
cisão, fusão ou incorporação) ocorridos no
período de janeiro a abril de 2020.
“Art. 1º O prazo para transmissão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) previsto no
caput do art. 3º da Instrução Normativa RFB
nº 1.422, de 19/12/2013, referente ao ano-calendário de 2019, originalmente fixado até o
último dia útil do mês de julho de 2020, fica
prorrogado, em caráter excepcional, para até o
último dia útil do mês de setembro de 2020.
Parágrafo único. Aplica-se o prazo estabelecido no caput deste artigo inclusive nos
casos de extinção, cisão parcial, cisão total,
fusão ou incorporação, a que se refere o §
4º do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº
1.422/2013, ocorridos no período entre janeiro e abril do ano-calendário de 2020.”
Anteriormente, em 6/7/2020, havia sido
publicada no site da Receita Federal na seção SPED, a versão 7.0.5 do programa da Escrituração Contábil Digital (ECD), cujo prazo
para envio do arquivo digital se encerrou em
31/7/2020, prazo este que já havia sido postergado em relação ao prazo original que era
31/5/2020.

E

m 11/5/2020, através da publicação no
DOU (Diário Oficial da União) da Portaria
ME nº 201/2020, em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19, a Receita
Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional decidiram por prorrogar
os prazos de vencimento das parcelas mensais relativas aos programas de parcelamentos federais, referentes aos vencimentos que
ocorreriam originalmente em Maio/2020,
Junho/2020 e Julho/2020, conforme abaixo:
Vencimento original: Maio/2020 > Postergação para recolhimento até último dia útil
de Agosto/2020.
Vencimento original: Junho/2020 > Postergação para recolhimento até último dia útil
de Outubro/2020.
Vencimento original: Julho/2020 > Postergação para recolhimento até último dia útil
de Dezembro/2020.
Cabe ressaltar que as prorrogações acima
expostas não se aplicam aos parcelamentos
de tributos apurados na forma do Simples
Nacional, para os quais o comitê gestor do
Simples Nacional editou norma específica,
conforme o disposto no quadro ao lado.

Comitê gestor do
Simples Nacional
prorroga os prazos
de vencimento dos
parcelamentos,
em decorrência
da pandemia
ocasionada pela
Covid-19
Em 15/5/2020, a Resolução
CGSN nº 155/2020 prorrogou
os prazos de vencimento das
parcelas mensais relativas
aos programas de parcelamentos no âmbito do Simples
Nacional, conforme abaixo:
“As datas de vencimento das
parcelas mensais relativas
aos parcelamentos administrados pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil – RFB e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, dos tributos apurados no âmbito do
Simples Nacional, incluindo
o Microempreendedor Individual – MEI, ficam prorrogadas
até o último dia útil do mês:
I - de agosto de 2020, para as
parcelas com vencimento em
maio de 2020;
II - de outubro de 2020, para
as parcelas com vencimento
em junho de 2020; e
III - de dezembro de 2020,
para as parcelas com vencimento em julho de 2020.”
A referida Resolução também
ampliou o prazo de opção
pelo Simples Nacional, em
180 dias após a inscrição no
CNPJ, para as empresas que
iniciarem ou tenham iniciado atividade no decorrer de
2020. Antes da citada resolução, o prazo era de 60 dias.
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Supremo Tribunal
Federal decide
a favor da
inexistência de
crédito presumido
de IPI sobre
insumos não
tributados
No dia 8/5/2020, o STF –
Supremo Tribunal Federal
decidiu, através da Súmula

F E D E R A L

Receita Federal libera
nova versão (4.0.0) do
programa da 			
EFD-Contribuições

E

m 6/5/2020, a Receita Federal do Brasil
disponibilizou para download a versão

4.0.0 do Programa Gerador da EFD-Contribuições. O programa ganhou novas funcionalidades e melhorias, dentre as quais destacamos as seguintes:
Disponibilização dos registros 0900 e 1011
Disponibilização da escrituração da NF3e

Vinculante nº 58, que inexis-

nos registros C500 / C600

te direito a crédito presu-

Possibilidade de recuperar o recibo de

mido de IPI nas entradas
de insumos não tributáveis,
incluídos os isentos e sujeitos à alíquota zero;
Essa tese era debatida por

transmissão de uma escrituração
Ajustes na escrituração de revenda de
bens tributados por substituição tributária
(CST 05)

alguns contribuintes no

Correção de erros na exigência de F525

judiciário, por conta do su-

em escriturações com diversos estabeleci-

posto princípio da não-cu-

mentos

mulatividade, porém não
foi sustentada pela maioria
dos ministros, que entenderam que a vedação ao

Correção dos relatórios de consolidação
quando escriturado o registro F200
Antes da instalação da nova versão, re-

crédito não contraria, em

comenda-se a execução de Cópia de Segu-

nenhuma frente, o princípio

rança de todas as escriturações contidas na

da não cumulatividade do

base de dados dos programas anteriores,

tributo.

previamente instalados.
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Ausência de opção na
Declaração de Débitos
e Créditos Tributários
Federais (DCTF) para a
tributação dos resultados
de Variação Cambial

A

lguns contribuintes não estão realizando a devida escolha entre as opções
“Caixa” ou “Competência”, para a tributação
da variação cambial no campo “Critério de
Reconhecimento das Variações Monetárias
dos Direitos de Crédito e das Obrigações do
Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio”,
sendo informada a opção “não se aplica” na
DCTF (opção preenchida de forma automática na obrigação acessória). Referida opção
deve ser considera apenas se a empresa não
possuir qualquer operação no Exterior.
Desta forma, os contribuintes estão tendo
dificuldades para efetuarem as retificações
necessárias na DCTF, pois, o sistema permite fazer a correção apenas para o regime
de “Caixa”, conforme prevê a MP nº 2.15835/2001:
“§ 1º À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas
na determinação da base de cálculo de todos
os tributos e contribuições referidos no caput
deste artigo, segundo o regime de competência.§ 2º A opção prevista no § 1o aplicar-se-á
a todo o ano-calendário.”
A DCTF que esteja em desacordo com o
disposto na legislação em vigor, poderá ser
objeto de questionamento pelo Fisco, portanto, recomenda-se muita atenção no momento de preencher a DCTF referente ao
mês de janeiro de cada ano-calendário.
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Perda ou quebra por
estoque obsoleto Necessidade de Laudo
prévio da Autoridade Fiscal

P

ara a comprovação das quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela ocorrência de riscos não
cobertos por seguro, e para que seja reconhecido como custo, é imprescindível que as
empresas obtenham o laudo prévio de autoridade fiscal comprovando e certificando a
destruição de bens obsoletos, invendáveis ou
danificados, que não possuam valor residual.
Somente após a emissão do documento
emitido pela autoridade fiscal comprovando
a destruição dos bens é que a empresa poderá usufruir da dedutibilidade na apuração
do IRPJ e da CSLL, conforme previsto no art.
46, alínea VI da Lei nº 4.506/64 e art. 303
do Decreto nº 9.580/2018 e art. 2º da Lei nº
7.689/1988.

CPF digital - Receita
Federal disponibiliza o
documento digital da
Pessoa Física

E

m meados de Maio/2020, a Secretaria da
Receita Federal disponibilizou o aplicativo
CPF Digital o qual contempla a versão digital
do cartão de CPF.
O CPF Digital exibe o cartão do CPF e também envia notificação contendo notícias aos
usuários. O aplicativo, que possui funcionalidade de atendimento virtual, nasce como
mais um passo importante na digitalização
dos serviços públicos aos brasileiros.
Neste primeiro momento, a funcionalidade
de atendimento virtual interativo, que utiliza
tecnologia de inteligência artificial, trará informações sobre o IRPF 2020. Mas a proposta é evoluir o aplicativo e disponibilizar outros
canais de atendimento virtuais que facilitem
a vida do cidadão. Sendo assim, no futuro, o
CPF Digital poderá se tornar a porta de acesso para os principais serviços aos brasileiros.
A medida vem em linha com os procedimentos de prevenção ao contágio da Covid-19.

7

| Informe BAKER TILLY BRASIL AUDITORES & CONSULTORES

F E D E R A L

Programa de Transação
Excepcional - Nova
modalidade de negociação
de dívida em decorrência
da pandemia ocasionada
pela Covid-19

A

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), através da Portaria PGFN
14.402/2020, de 17/6/2020, disciplinou os
procedimentos e condições para adesão ao
Programa de Transação Excepcional. Trata-se de uma modalidade de acordo que possibilita ao contribuinte pagar os débitos inscritos em dívida ativa da União com benefícios,
como entrada reduzida, descontos e prazos
diferenciados, conforme a sua capacidade
de pagamento.
Podem ser incluídos na transação excepcional os créditos administrados pela PGFN,
ainda que estejam em fase de execução ajuizada ou sejam objeto de parcelamento anterior rescindido, com exigibilidade suspensa
ou não, cujo valor total da dívida, atualizada,
seja de no máximo R$ 150 milhões, que envolverá:
possibilidade de parcelamento, com ou
sem alongamento em relação ao prazo ordinário de 60 meses;

Receita Federal
prorroga
o prazo de
vencimento do
PIS e da COFINS
referente a
maio/2020, em
decorrência
da pandemia
ocasionada pela
Covid-19
Em 17/6/2020, através da
publicação no DOU (Diário
Oficial da União) da Portaria ME nº 245/2020, em
decorrência da pandemia
ocasionada pela Covid-19,
a Receita Federal do Brasil prorrogou o prazo de

oferecimento de descontos aos créditos
considerados irrecuperáveis ou de difícil
recuperação pela PGFN.

recolhimento do PIS e

Para a adesão, o contribuinte deverá prestar as informações necessárias e aderir à
proposta de transação excepcional, formulada pela PGFN no período de 1/7/2020 a
29/12/2020, através do acesso ao portal REGULARIZE (www.regularize.pgfn.gov.br).
Cabe ressaltar que, os contribuintes que
tenham optado, anteriormente, pela modalidade de transação extraordinária, poderão
desistir dessa modalidade, optando pela
transação excepcional, até 29/12/2020, caso
essa se prove mais benéfica.
O objetivo da nova “transação excepcional” é possibilitar a renegociação de dívidas
com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para auxiliar na superação da
situação transitória de crise econômico-financeira, em função os efeitos da pandemia
da Covid-19.

podendo ser recolhidos

da COFINS, referentes à
competência Maio/2020,
até a data de vencimento
das contribuições competentes ao mês de Outubro/2020.
Esta medida veio de encontro com as prorrogações das contribuições de
meses anteriores, visando auxiliar as empresas
a passarem pelo recente
“recesso” ocasionado pela
pandemia de Covid-19.

SEÇÃO TRIBUTÁRIA
E S F E R A

Suspensão
nos prazos de
prestação de
informações ao
SISCOSERV
A Por taria Conjunta
SECINT/RFB nº 25, publicada em 1/ 7/2020,
suspendeu de 1/7/2020
a 31/12/2020, os prazos
para o registro e prestação de informações ao
SISCOSERV.
Cabe ressaltar que, são informadas no SISCOSERV
as transações ocorridas
entre residentes ou domi-

Receita Federal lança “Perguntas e respostas” 		
sobre as medidas tributárias adotadas no 			
combate ao Covid-19

A

Receita Federal do Brasil disponibilizou
em seu site um material consolidado
com esclarecimentos sobre as medidas tributárias adotadas para se reduzir o impacto
econômico causado pela Covid-19.

de 7/4/2020, que tratam da alteração dos
prazos de entrega das declarações de
ajuste anual das pessoas físicas, da declaração final do espólio e da declaração
de saída definitiva.

Esta primeira versão do documento contempla as seguintes medidas:

Portaria ME nº 139 de 3/4/2020, alterada
pela Portaria ME nº 150 de 7/4/2020, que
trata da prorrogação do prazo de recolhimento de tributos federais.

Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional nº 154, de 3/4/2020, que trata da
prorrogação do vencimento de tributos
apurados no âmbito do Simples Nacional.
Decreto nº 10.305, de 1/4/2020, que trata
da redução a zero de alíquotas do IOF sobre operação de crédito.
Decretos 10.285, de 20/3/2020 e 10.302,
de 1/4/2020, que trata da redução a zero
das alíquotas de IPI sobre produtos específicos para o enfrentamento do Covid-19.
Instrução Normativa nº 1930, de
1/4/2020 e Instrução Normativa nº 1934,

ciliados no País e residentes ou domiciliados no
exterior. Compreendendo
serviços, intangíveis ou
outras operações que
produzam variação no
patrimônio das pessoas
físicas ou jurídicas.
Esta suspensão dá aos
contribuintes mais tranquilidade para o cumprimento da obrigação acessória, e vem de encontro
com as demais medidas
do governo federal, no
sentido de auxiliar os
contribuintes a passarem
pela pandemia ocasionada pela Covid-19.
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Instrução Normativa RFB nº 1.927, de
17/3/2020 e Instrução Normativa RFB nº
1.929, de 27/3/2020, que agilizam e simplificam o despacho aduaneiro de mercadorias importadas destinadas ao combate da
Covid-19.
O “Perguntas e Respostas” pode ser
acessado através do link: https://receita.
economia.gov.br/covid-19/perguntas-x-respostas- medidas- covid19 - com -indice-15-04-2020.pdf.

SEÇÃO TRIBUTÁRIA
E S F E R A

F E D E R A L

Suspensão dos prazos de exclusão dos parcelamentos
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

A

Portaria PGFN nº 10.205/2020 (alterou a Portaria PGFN nº 7.821/2020),
publicada no DOU (Diário Oficial da
União) em 22/4/2020, suspendeu por
90 dias as exclusões de contribuintes de
seus parcelamentos administrados pela
PGFN, nas ocasiões de inadimplências
no pagamento das parcelas ocorridas a

Supremo Tribunal Federal
decide acerca da proibição
de cobrança de tributos
sobre livros digitais
(e-Books) e leitores de
livros digitais (e-Readers)

N

o dia 14/4/2020, o STF – Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade,
que é proibida a incidência de tributos sobre
livros digitais (e-Books) e aparelhos que funcionem como leitor de livros digitais (e-Readers).
Esta decisão atualiza a Constituição Federal de 1988, incluindo os livros digitais na alínea “d”, inciso III, do artigo 150, que já proibia
a cobrança de tributos sobre “livros, jornais,
periódicos e papel destinado à sua impressão”.
Abaixo um breve resumo da decisão
(Processo nº APELAÇÃO CÍVEL 070606869.2018.8.07.0018 – Acórdão nº 1181383):
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu a proposta de súmula vinculante com
a seguinte redação: “A imunidade tributária
constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos
suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades
acessórias”, nos termos do voto do Relator,
Ministro Dias Toffoli (Presidente). Falou, pela
proponente, o Dr. Luiz Roberto Peroba Barbosa. Não participou deste julgamento, por
motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º,
da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de
3/4/2020 a 14/4/2020.”
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partir do mês de Fevereiro/2020.
Tal medida visa dar um “fôlego” a
mais para os contribuintes que por estarem com dificuldades de caixa, não
efetivaram o pagamento das parcelas
recentes de seus parcelamentos, em
decorrência da crise ocasionada pela
Covid-19.

ICMS nas importações
indiretas – Supremo
Tribunal Federal decide
pelo recolhimento do
imposto para a unidade da
federação de destino

O

Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a
tese de que no caso de importações indiretas, feitas por meio de uma empresa intermediária, o ICMS deve ser recolhido para o
Estado no qual está localizado o destinatário
final da mercadoria. O precedente foi tomado
após a análise do ARE 665.134.
O processo envolvia situação em que a
mercadoria foi importada por um Estado da
Federação, industrializada em outra unidade
federativa e enviada ao primeiro Estado para
comercialização, ou seja, a liberação da mercadoria aconteceu em São Paulo e depois
houve o envio dos materiais para Minas Gerais para o processo de industrialização. Posteriormente, o produto finalizado retornou a
São Paulo para comercialização.
Após a análise do caso, os ministros fixaram a tese de que “o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no
qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à
circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.
A decisão do STF, proferida por meio do
plenário virtual no dia 27/04/2020, foi unânime entre os ministros. Em 2012, o plenário virtual decidiu pela repercussão geral do
caso.

SEÇÃO TRIBUTÁRIA
E S F E R A

F E D E R A L

Transação no contencioso tributário – Portaria disciplina
procedimentos no âmbito da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

F

oi publicada no DOU (Diário Oficial da
União) em 17/6/2020, Portaria (ME nº
247/2020) que disciplina os critérios e procedimentos para a elaboração de proposta e
de celebração de transação no contencioso
tributário nos casos onde haja relevante e
disseminada controvérsia jurídica ou de pequeno valor (até sessenta salários mínimos).
O principal objetivo dessa legislação é a solução consensual de litígios administrativos
ou judiciais mediante concessões recíprocas, a extinção dos litígios administrativos
ou judiciais já instaurados sobre determinada controvérsia jurídica, relevante e disseminada e o estímulo à autorregularização e a
conformidade fiscal.
A citada Portaria dispõe sobre regras

gerais relativas aos editais a serem publicados, sobretudo no que tange aos efeitos
da transação celebrada, às vedações à
transação, entre outros conceitos e procedimentos que deverão ser observados pela
Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB), pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), e pelos contribuintes que tiverem interesse em aderir às
propostas de transação.
Por fim, cabe ressaltar que a transação
tributária é prevista no art. 171 do Código
Tributário Nacional (CTN) como forma de extinção do litígio tributário, mediante concessões mútuas. No âmbito federal, a transação
resolutiva de litígios tributários é disciplina
pela Lei nº 13.988, de 14/4/2020.

SEÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

PREVIDENCIÁRIO

Portaria nº 245
prorroga prazo
de recolhimento
do INSS
Foi publicada no Diário Oficial
da União de 17/6/2020 a Portaria do Ministério da Economia
nº 245/2020 que trata sobre a
prorrogação do prazo para o
recolhimento de tributos federais na situação específica em
decorrência da pandemia de
Covid-19.
A referida Portaria postergou
os recolhimentos das contribuições previdenciárias, relativas à
competência de maio de 2020
para o recolhimento em conjunto com as contribuições devidas
referentes à competência de outubro de 2020.
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Formalização da MP nº 936/2020 e novos
prazos de vigência da redução proporcional
de jornada de trabalho e salário/suspensão
dos contratos de trabalho

F

oram publicados no Diário Oficial da
União, respectivamente, a Lei nº 14.020,
de 6/7/2020 que trata da promulgação da
MP nº 936/2020, estendendo a sua validade até o final do período de calamidade pública e o Decreto nº 10.422 de 13/7/2020
que trata sobre a postergação da possibilidade da redução de salário e jornada de
trabalho e a suspensão dos contratos de
trabalho.
A Lei nº 14.020/2020 não trouxe grandes
alterações em relação a MP nº 936/2020 e
trata sobre questões ligadas a redução da
jornada de trabalho e salário e a suspensão
dos contratos de trabalho.
Já o Decreto nº 10.422/2020 legislou sobre a postergação da permissão da redução
de salário e jornada de trabalho por 30 dias
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(totalizando prazo de redução em 120 dias)
e a suspensão dos contratos de trabalho por
mais 60 dias (totalizando também o prazo de
suspensão contratual em 120 dias).
O prazo máximo para celebrar acordo de
redução proporcional de jornada e salário e
a suspensão do contrato de trabalho, ainda
que em períodos sucessivos ou intercalados,
fica acrescido de trinta dias, de modo a completar o total de cento e vinte dias.
Cabe ressaltar que as mesmas exigências
contidas na Lei nº 14.020/2020 deverão ser
utilizadas para o Decreto nº 10.422/2020, no
que diz respeito aos percentuais de redução,
anuência e/ou comunicação ao sindicato representativo da categoria e formalização do
acordo individual de redução ou suspensão
do contrato de trabalho.

SEÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Cartilha com orientações
trabalhistas é atualizada

N

o dia 29/6/2020 foi publicada a cartilha
operacional que trata dos procedimentos
básicos e operacionais para o parcelamento
do FGTS oferecido pelo Governo Federal devido à pandemia de Covid-19.
O parcelamento é composto pelo total do
depósito devido aos trabalhadores, declarados pelos empregadores via SEFIP para
as competências de março, abril e maio de
2020, divididos em 6 (seis) parcelas.
Ele ocorrerá de maneira automática, dispensada a ação do empregador, sendo válido
até dezembro de 2020.
Os empregadores que não encaminharam
informação declaratória ao FGTS para as
competências de março, abril e maio de 2020,
passam a estar obrigados ao pagamento com
a respectiva incidência de multa por atraso,
devidos na forma do art. 22 da Lei 8.036/1990.
Apesar da cartilha operacional ter sido
amplamente divulgada, recebemos diversas
informações de empresas que não conseguiram operacionalizar o sistema do parcelamento do FGTS, por falhas internas sistêmicas da Caixa Econômica Federal e por este
motivo ficaram impossibilitados de efetuar o
primeiro recolhimento, já que o prazo era até
o dia 7/7/2020.

SEPREVT - Portaria
nº 16.655 possibilita
recontratação de
funcionário em prazo
inferior a 90 dias

F

oi publicada na edição extra do DOU (Diário Oficial da União) de 14/7/2020 a
Portaria nº 16.655 SEPREVT/2020 que trata
sobre a recontratação de empregados desligados sem justa causa.
De acordo com a norma, não será considerada fraudulenta a recontratação de empregado que foi dispensado sem justa causa em
período inferior a 90 dias, durante a ocorrência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19.
A referida Portaria informa ainda que tal
recontratação poderá se dar em termos diversos do contrato rescindido quando houver previsão nesse sentido em instrumento
decorrente de negociação coletiva.
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P R E V I D E N C I Á R I O

Empresas reduzem na
justiça contribuições ao
sistema “S”

E

mpresas estão conseguindo na justiça, limitar a 20 salários mínimos a base de cálculo da contribuição destinada ao Incra e ao
Sistema “S”, reduzindo de forma significativa
a sua carga tributária a esse título. Atualmente a Receita Federal entende que a contribuição é devida sobre o total da folha de pagamentos e possui alíquota média de 5,8%.
Os pedidos de limitação da base de cálculo aumentaram significativamente após a
decisão da 1ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), do mês de fevereiro deste ano,
favorável ao contribuinte (REsp 1570980). Os
ministros do STJ não se manifestavam sobre
o tema, de forma colegiada, desde o ano de
2008.
Essa discussão se dá em decorrência das
Leis que legislam a matéria serem da década
de 80. A mais antiga delas, a Lei nº 6.950/81,
a qual prevê em seu artigo 4º que a base de
cálculo das contribuições previdenciárias
deve respeitar o limite de 20 salários mínimos. Já o parágrafo único do artigo retro
citado informa que este limite também deve
ser considerado para os terceiros (Sistema S
e Incra).
O Decreto nº 2.318/1986 revogou o limite
imposto para o cálculo da contribuição da
empresa para a previdência social. A União
entendeu que tanto a contribuição patronal
quanto a destinada a terceiros estariam atreladas para o financiamento da Previdência e
também entendeu que o parágrafo único estaria revogado, fazendo com que a contribuição fosse calculada com base no valor total
da folha de pagamento.
Já os contribuintes e atualmente os escritórios de advocacia entendem que o Decreto
tratou exclusivamente da contribuição previdenciária e passaram a cobrar na justiça a
aplicabilidade da Lei nº 6.950/1981 em relação a seu parágrafo único do artigo 4º.

Now,
for tomorrow

Estamos entre as
empresas líderes em
auditoria e consultoria
em nosso segmento de
atuação, sendo que as
nossas principais linhas
de serviços são:
Auditoria e assessoria contábil
Consultoria tributária
Consultoria trabalhista e
previdenciária
Due-diligence
Consultoria financeira
Gestão de riscos
Advisory

O objetivo deste informativo é compilar, sucintamente, as principais alterações nas
legislações tributária, trabalhista e societária e em práticas contábeis ocorridas.
Sendo estas informações de caráter genérico, recomendamos que, antes de ser
tomada qualquer decisão em relação aos conceitos aqui apresentados, seja feita
uma consulta profissional específica.
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