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Em decisão inédita, o Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região 
(TRF3) concedeu a um posto de 
combustível o direito de excluir 
o ICMS-ST da base de cálculo do
PIS e da Cofins já recolhidos no
início da cadeia produtiva pela
refinaria.

Além de representar aos postos 
uma considerável redução 
nos valores para aquisição de 
combustíveis, o posicionamento 
do TRF3 também abre um 
importante precedente. Isso 
porque, apesar de já existirem 
decisões favoráveis à exclusão do 
ICMS-ST das bases das referidas 
contribuições, nunca antes uma 
empresa do regime monofásico 
havia vencido uma disputa sobre 
o tema em segunda instância.

Agora, a partir do parecer do 
Órgão, outros integrantes do 
regime — como farmacêuticas 
e automotivas, por exemplo 
— poderão se valer do mesmo 
entendimento. 

Vale lembrar que a própria tese 
de exclusão do ICMS-ST das 
bases do PIS e da Cofins resulta 
de situação parecida. Em 2017, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
definiu que o ICMS não deveria 
compor o cálculo das referidas 
contribuições, dando margem ao 
surgimento de entendimentos 
derivados — as chamadas “teses 

filhotes” — que vêm sendo 
aplicados por diversas empresas.

Sobre a causa dos postos e 
distribuidoras de combustíveis, 
os Tribunais costumavam 
sustentar a ilegitimidade do 
pedido de exclusão do ICMS-ST, 
visto que, para essas empresas, 
as alíquotas de PIS e Cofins 
estariam zeradas. Ao analisar o 
caso em questão, o TRF3, por 
sua vez, optou por adotar um 
novo viés: “como se trata do 
mesmo tributo, diferenciando-
se apenas pelo regime tributário, 
deve ser dado tratamento 
idêntico” — declarou um dos 
desembargadores responsável 
por julgar o caso. 

Sobre o regime monofásico, ele 
estabelece que a cobrança do 
PIS e da Cofins cabe ao primeiro 
elo da cadeia de produção — 
geralmente os fabricantes ou 
importadores do produto —, o que 
acaba por embutir a tributação 
no preço final da venda. Lógica 
semelhante é aplicada na prática 
de substituição tributária (ST), 
em que um contribuinte atua 
como substituto tributário, 
recolhendo a parte do imposto 
devida por si mesmo e pelos 
demais integrantes da cadeia 
produtiva. 

TRF3 abre precedente 
para empresas do 
regime monofásico
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Regularizadas, 230 
mil empresas evitam 
exclusão do Simples

A Receita Federal do Brasil (RFB) 
divulgou que mais de 230 mil 
empresas evitaram a exclusão do 
Simples – no ano passado, mais de 
738 mil contribuintes do regime 
foram autuados por débitos 
com a RFB. Microempresas (ME) 
e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) regularizaram a situação 
fiscal, gerando uma recuperação 
de R$5,2 bilhões para o Fisco.

O prazo para as empresas 
regularizarem suas dívidas – 
que somavam, juntas, R$21,5 
bilhões – se encerrou ao final 
de dezembro de 2019, porém 
as empresas têm até o dia 31 
de janeiro de 2020 para solicitar 
uma nova opção pelo regime e 
evitarem a exclusão do Simples, 

se regularizarem a situação fiscal 
de seus débitos.

O valor de R$5,2 bilhões é dividido 
em R$3,6 bilhões referentes 
a débitos em cobranças nos 
sistemas administrados pela 
RFB e R$1,6 bilhão referente 
a débitos em cobranças na 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). Esse valor 
representa cerca de 24,2% do 
montante total de dívidas do 
Simples Nacional somadas.
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App MEI: Receita 
Federal lança 
atualização para o 
aplicativo

O App MEI, disponível para 
dispositivos móveis com Android 
e IOS, recebeu uma atualização. 
A nova versão promete manter 
as mesmas funcionalidades 
da anterior enquanto promove 
uma melhoria tecnológica ao 
aplicativo.

Nele, o Microempreendedor 
Individual terá acesso à diversas 
informações sobre o seu cadastro. 
Será possível, por exemplo, gerar 
e emitir o DAS (Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional) 
para pagamento.

Além disso, o App MEI possui 
outras funções, tais como: 
consultar informações sobre o 
CNPJ (situação tributária, nome, 
endereços cadastrados, natureza 

jurídica e débitos); conferir a 
situação e períodos de opção 
pelo Simples Nacional/SIMEI; 
verificar a situação mensal dos 
créditos tributários e, até mesmo, 
responder um quiz para testar 
seus conhecimentos e aprender 
mais sobre o MEI.

O aplicativo é uma excelente 
ferramenta para auxiliar o 
Microempreendedor individual, já 
que — por meio dele — é possível 
manter o controle das guias 
pagas, devidas ou por vencer. A 
Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil divulgou ainda 
que haverá uma nova atualização 
para o aplicativo, sendo possível 
a transmissão da Declaração 
Anual Simplificada para o MEI 
(DASN-Simei).
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SP estimula vendas 
pela internet para 
empresas do Simples

As empresas do Simples Nacional 
que efetuam suas vendas 
pela internet agora possuem 
mais uma vantagem ao usar as 
logísticas paulistas. No dia 1ª de 
fevereiro, foi publicada a Portaria 
CAT nª 07/2020, que facilita a 
integração das micro e pequenas 
empresas de todo o país com os 
serviços do Estado. 

Em 2019, havia sido publicada a 
Portaria CAT nª 31/2019, que foi 
alterada pelo novo texto. Ela 
dispunha sobre as atividades 
de Operadores Logísticos, 
estabelecendo regras e definindo 
o funcionamento do serviço
no Estado. Para a resolução
da portaria, a Secretaria da
Fazenda e Planejamento de SP
estabeleceu que se enquadram
apenas as empresas que prestam
exclusivamente serviços de
logística, podendo ou não ser
associado a serviço de transporte
de mercadorias.

Agora, as empresas do 
Simples Nacional de todo o 
país possuem permissão para 
utilizar os serviços de operação 
logística paulistas — sem a 
obrigatoriedade de inscrição no 
Cadastro de Contribuintes de 
ICMS do Estado de São Paulo. Na 
prática, empresas que efetuam 
suas vendas pela internet 
exclusivamente para pessoas 
físicas de qualquer Estado se 
enquadram na situação.

A nova portaria estabelece, ainda, 
que os Operadores Logísticos de 
São Paulo que quiserem aplicar a 
sistemática deverão realizar um 
credenciamento. Há a previsão 
de descredenciamento caso 
deixem de atender às exigências 
da portaria, mantendo assim 
a qualidade desejada pela 
proposta.
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STJ decide que sacolas 
plásticas não geram 
créditos de ICMS

Uma decisão da 1ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
definiu que supermercados não 
podem tomar créditos de ICMS 
sobre a aquisição das sacolas 
plásticas oferecidas aos clientes 
para o transporte de compras. O 
Recurso Especial 1.830.894/RS, 
sob o qual os ministros tomaram 
a decisão, opunha o estado do 
Rio Grande do Sul e a empresa 
CrisWan Supermercado.

Os magistrados, para negarem os 
créditos, avaliaram que as sacolas 
plásticas não são essenciais 
à atividade produtiva, se 
configurando apenas como uma 
comodidade para os clientes. 
O entendimento do caso foi 
unânime entre os ministros.

Em contrapartida, a mesma 
decisão permitiu que os 
supermercados tomem créditos 
de ICMS sobre o papel filme 
que é utilizado para embalar 

produtos perecíveis. Nesse caso, 
os ministros entendem que é o 
filme plástico é essencial para a 
atividade, já que torna possível a 
vendas dessas mercadorias.

A 2ª Turma da Corte, que possui 
precedentes favoráveis às 
Fazendas estaduais, se manteve 
alinhada com a decisão de 
proibir que supermercados 
tomem créditos de ICMS sobre 
sacolas plásticas. Devido ao 
entendimento semelhante das 
Turmas, não é possível recorrer 
à 1ª Seção do STJ para tentar 
reverter a decisão.

Ambos os posicionamentos vão 
de encontro com um julgamento 
de 2014, em que a 2ª Turma 
entendeu que as sacolas não são 
indispensáveis para a atividade 
empresarial.
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Pagamento do Simples 
é adiado em 6 meses 
por causa do COVID-19

Em meio à pandemia global que 
estamos vivenciando em função 
do COVID-19, o governo brasileiro 
vem mostrando preocupação 
constante com a situação e 
futuro das pequenas empresas. 
Em especial, o Simples Nacional 
é um ponto que tem recebido 
bastante atenção por parte do 
Ministério da Economia.

Já havia sido anunciado que as 
empresas que se enquadram no 
regime de tributação diferenciada 
receberiam a oportunidade de 
postergar o pagamento dos 
impostos em 3 meses, a fim de 
reduzir os impactos econômicos 
causados pelo avanço do 
COVID-19 no país. Agora, o Governo 
Federal publicou a portaria nª152 

do Comitê Gestor do Simples 
Nacional, que prorroga o prazo de 
pagamento da DAS em 6 meses.

Na prática, isso quer dizer que os 
valores apurados em março, abril 
e maio (pagos originalmente em 
abril, maio e junho) tiveram o seu 
pagamento adiados para outubro, 
novembro e dezembro de 2020. 
É importante reforçar que, até o 
momento, esta prorrogação se 
aplica apenas para os tributos 
federais que compõe a DAS, 
valores de ICMS, que é estadual, 
e ISSQN, que é municipal, 
dependem de legislação do 
ente federado responsável pelo 
respectivo imposto.
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Nova Lei de Franquias 
já está em vigor, 
relembre o que mudou

No dia 27 de março, a Nova 
Lei de Franquias, sancionada 
em dezembro de 2019 pelo 
Presidente da República, entrou 
em vigor em todo o território 
nacional. A proposta do novo 
texto é, entre outras coisas, 
esclarecer os principais aspectos 
da Circular de Oferta de Franquia 
e estabelecer novas definições. 

Entre as principais mudanças, 
está a resposta para um embate 
antigo: a extinção do vínculo 
consumerista ou empregatício 
entre franqueador e franqueado. 
Ou seja, os empregados do 
franqueado não podem acionar 
judicialmente o franqueador por 
eventuais direitos trabalhistas.

Outra mudança importante é 
a possibilidade de empresas 
estatais e entidades sem fins 
lucrativos adotarem o sistema de 
franquias — independentemente 
dos seus segmentos. Além disso, 

a lei estabelece que todos os 
contratos deverão ser escritos 
em língua portuguesa, inclusive 
os firmados com empresas 
estrangeiras.

A lei determina também o que 
franqueador deverá explicar por 
meio da Circular de Oferta de 
Franquias (COF). Entre elas está 
a definição de como se dará a 
concorrência entre as unidades 
próprias e as unidades dos 
franqueados e de qual é o projeto 
arquitetônico para a montagem 
de lojas físicas a fim de assegurar 
o padrão da marca.

A Nova Lei de Franquias permitiu 
também ao Franqueador 
sublocar o ponto comercial ao 
Franqueado, podendo cobrar, 
inclusive, um valor de aluguel 
superior ao original. Por último, a 
partir de agora ambas as partes 
podem eleger juízo arbitral para a 
resolução de conflitos.

2322
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Nova lei permite 
negociação de débitos 
entre pequenas 
empresas e união

Débitos relacionados a créditos 
tributários não judicializados 
e administrados pela Receita 
Federal do Brasil, dívidas 
ativas e tributos da União sob 
administração da PGFN agora 
possuem novos critérios para 
negociação.

No dia 14 de abril, o Governo 
Federal promulgou a Lei 13.988, 
que define critérios para que a 
União, autarquias e fundações 
federais negociem descontos 
e prazos de pagamento de 
débitos que não sejam do 
Simples Nacional. Assim, as micro 
e pequenas empresas podem 
obter até 70% de descontos em 
suas dívidas, além de dividir o 
pagamento em até 145 meses 
(aproximadamente 12 anos).

Débitos de natureza penal, 
oriundos do FGTS e de devedores 
contumazes não estão sob 
alçada da nova lei. 
Para se enquadrar nas 

negociações, o empresário 
pode optar por três diferentes 
modalidades de transação: 
proposta Individual, por iniciativa 
do devedor; adesão em casos de 
contencioso judicial; e adesão em 
contencioso tributário de menor 
valor — ou seja, todos os débitos 
decorrentes de créditos não 
superiores a 60 salários mínimos. 

Por fim, a lei diz respeito 
à negociação que for feita 
contemplando os benefícios de 
descontos nas multas, juros de 
mora e encargos legais, mudança 
e criação de prazos e formas 
de pagamentos especiais e 
o oferecimento, substituição
ou alienação de garantias e
constrições.
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Abras assina acordo 
com Senacon contra 
preços abusivos

Durante o mês de abril, a 
Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras) assinou, 
junto à Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon), um 
Protocolo de Cooperação para 
combater a prática de preços 
abusivos durante a pandemia do 
novo coronavírus.

A associação se comprometeu 
a adotar regras de compliance e 
autorregulação para o setor. Com 
ótica para as cobranças abusivas 
dos fornecedores, a Abras quer 
definir, em conjunto com os 
supermercados, quais são os 
produtos prioritários para análise 
de preços.

Também está prevista a 
realização de reuniões semanais 
entre a Senacon e a Abras para 
observar e reavaliar o mercado 
e a situação vivenciada pelo 
consumidor. Outra medida 
adotada via protocolo são ações 
conjuntas com as associações 
estaduais filiadas à Abras de 
conscientização direcionadas aos 
supermercados.

Em contrapartida, a Senacon 
se propôs a trabalhar para que 
os supermercados não sejam 
duramente impactados pelas 
ações administrativas adotadas 
contra a propagação do novo 
coronavírus. Segundo a secretaria, 
tais situações serão levadas ao 
conhecimento do Comitê de 
Crise do Governo Federal.

O receio da população com os 
preços abusivos não é recente. 
Em outras crises, a prática já teve 
que ser combatida. Por diversos 
fatores, como o bloqueio de 
rodovias e redução de mão de 
obra, os produtos considerados 
essenciais tendem sofrer um 
aumento no preço.

O acordo tem vigência de 60 dias, 
com direito a ser prorrogado, 
finalizando no dia 17 de junho. 
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Projeto de Lei propõe 
ampliar em 30 dias o 
prazo de adesão ao 
Simples

Em decorrência do estado de 
calamidade pública, vigente 
no país até 31 de dezembro de 
2020, a Câmara dos Deputados 
encaminhou o Projeto de Lei 
Complementar PLP 116/20, 
prevendo a ampliação dos prazos 
para enquadramento de micro e 
pequenas empresas no Simples 
Nacional. Atualmente, quem 
abre uma nova empresa que 
esteja nos critérios do regime 
simplificado tem até 30 dias para 
solicitar entrada. Caso a proposta 
seja aprovada, serão concedidos 
mais 30 dias ao limite.

De acordo com o texto, que ainda 
está em tramitação na Câmara, 
ao longo de 2020, a opção pelo 
Simples Nacional deverá ser 

feita em até 30 dias após obter 
a inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ). De 
forma alternativa, aquelas que 
porventura não conseguirem 
cumprir o prazo poderão exercer 
a opção por mais 30 dias após a 
sanção da nova lei.

O autor da proposta defende que, 
durante 2020, diversas novas 
micro e pequenas ingressaram 
no mercado visando a entrada no 
regime de tributação simplificado 
e, em função da Covid-19, não 
puderam cumprir os prazos. 
Segundo ele a PLP 11/20 vem 
para impedir eventuais prejuízos 
causados pelo não cumprimento 
do prazo.
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ISS sobre contratos 
de franquia é 
constitucional, afirma 
STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu, em plenário virtual, que 
a incidência do  Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) sobre contratos de franquia 
é constitucional. O julgamento 
ocorreu no dia 28 de maio.

Movido por uma empresa 
franqueada de uma rede de fast 
food contra o município do Rio de 
Janeiro, o processo contou com 
repercussão geral reconhecida 
desde 2010. Entretanto, apenas 
em 2019 a matéria foi incluída 
na pauta do plenário virtual, mas 
retirada por pedido de destaque 
— sendo adiada para dezembro 
do mesmo ano, em julgamento 
presencial. Novamente retirado 
da pauta, o tema foi esclarecido 
apenas em maio de 2020. Nele, o 
relator e ministro Gilmar Mendes 
defendeu que o ISS deve incidir 
tanto nos serviços de atividade 
fim —  como o uso da marca — 
, quanto na atividade meio —  
como treinamento, orientação 
e publicidade. Segundo ele, isso 
se dá em função da unidade 
contratual, característica do 

sistema de franquias.

O ministro também relacionou 
o ISS com o ICMS, concluindo
que, se concedesse provimento
ao recurso interposto pelo
contribuinte fluminense,
impactaria na arrecadação dos
estados — que também não
poderiam exigir o tributo sobre
contratos de franquia. O relator
também considerou que, ao
diferenciar a atividade meio e a
atividade fim no âmbito fiscal,
os contribuintes poderiam
manipular as formas contratuais
para tentar reduzir suas cargas
fiscais.

Ainda, o relator afirmou que não 
é correto resumir um contrato de 
franquias a uma simples cessão 
de direitos, sem considerar a 
prestação de serviços.
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Receitas por 
exportação geram 
imunidade a empresas 
do Simples

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que os contribuintes 
optantes pelo Simples Nacional 
possuem imunidade tributária 
em receitas por exportação. 
Agora, os casos previstos na 
Constituição Federal — com 
exceção à Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) e à 
Contribuição sobre o Salário (PIS) 
— são novamente aplicáveis 
às empresas enquadradas no 
regime. 

No processo analisado pela 
Suprema Corte, um contribuinte 
de Brasília optante pelo Simples 
Nacional questionava uma 
decisão do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4). De 
acordo com o entendimento 
deste Órgão,  a cobrança de 
INSS, Cofins, PIS, CSLL e IPI 
na exportação era válida às 

empresas do Simples, o que 
acabou por impedir o acesso 
desses negócios à imunidade 
tributária prevista nos artigos 
149 e 153 da Constituição. Mas, 
segundo os magistrados do 
TRF4, seria inviável individualizar 
a parcela de cada tributo dentro 
da guia única da DAS (Documento 
de Arrecadação do Simples 
Nacional).   

O julgamento por parte do STF 
aconteceu de forma virtual 
entre os dias 15 e 22 de maio 
e teve ainda repercussão geral 
reconhecida. Para o ministro 
Edson Fachin, ambos os artigos 
da Constituição Federal (149 e 153) 
“não devem ser interpretados de 
forma a reconhecer capacidade 
tributária ativa não exercitável 
sobre outros aspectos que não a 
receita de exportação”.
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Inclusão do Simples 
Nacional na Lei do 
Contribuinte Legal é 
aprovada

No dia 14 de julho, o Senado 
aprovou a inclusão de micro e 
pequenas empresas optantes 
pelo Simples Nacional na Lei do 
Contribuinte Legal, que facilita a 
negociação de dívidas tributárias. 
Anteriormente exclusiva para 
optantes do Lucro Real ou 
Presumido, a Lei 13.988/2020 
agora inclui as empresas com 
faturamento bruto de até R$ 4,8 
milhões por ano que optaram 
pelo regime simplificado de 
tributação.

Agora, o projeto segue para 
sanção presidencial. Por 
unanimidade, o texto foi aprovado 
sem alterações em relação ao 
que foi aprovado em maio na 
Câmara. Como as empresas do 
Simples Nacional são regidas 
por lei complementar, se fazia 
necessário uma norma do tipo 
para que fossem incluídas no 
Contribuinte Legal.

Diferentemente do restante das 
empresas que estão inclusas 
na referida Lei, os optantes 
pelo Simples Nacional poderão 
negociar suas dívidas com um 
prazo de até 145 meses e um 
desconto de até 70%. Além 
disso, o texto também autoriza 
a prorrogação do prazo para 
adesão ao Simples Nacional em 
180 dias.
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STJ diverge quanto 
ao direito a créditos 
de PIS/COFINS sobre 
produtos monofásicos

Revendedores de automóveis, 
autopeças, produtos 
farmacêuticos, de higiene 
pessoal e cosméticos possuem 
alguns benefícios fiscais 
devido aos chamados produtos 
monofásicos. Neles, toda a 
tributação é concentrada no 
fabricante ou importador — o 
que faz com que a alíquota seja 
zerada para o revendedor.

O benefício em questão está 
em pauta no judiciário brasileiro, 
tendo dois entendimentos 
diferentes nas turmas do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Enquanto a Primeira Turma julgou 
que os contribuintes têm direito 
a créditos de PIS e Cofins sobre os 
produtos monofásicos, em caso 
envolvendo uma distribuidora do 
setor farmacêutico, a 2ª Turma 

vem apresentando decisões 
favoráveis à União. Agora, será 
necessário um parecer final da 1ª 
Seção do Órgão.

No caso em questão, a solicitação 
do contribuinte se deu com 
base na Lei nª 11.033/2004 que, 
em seu artigo 17, estabelece 
que as vendas realizadas com 
isenção de alíquotas de PIS/
Pasep e Cofins não impedem 
o uso de seus respectivos
créditos. Por sua vez, a União se
baseia nas Leis n 10.637/2002 e
10.833/2003, que determinam
exatamente o contrário — a
não incidência de créditos para
revendedores sujeitos à alíquota
zero. A discussão do STJ está
na possibilidade de a lei mais
recente ter revogado as duas
anteriores.
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STF decide sobre 
tributação de farmácias 
de manipulação

Em decisão recente, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) entendeu 
que farmácias de manipulação 
devem pagar sim, ISS e ICMS. No 
entendimento da Suprema Corte, 
o imposto municipal incide sobre
os produtos manipulados sob
encomenda e o estadual, sobre
os vendidos nas prateleiras.

O tema, que foi julgado com 
repercussão geral conhecida, foi 
levado ao STF por um recurso 
do Estado do Rio Grande do Sul 
(RE 576967). Nele, o governo 
gaúcho recorreu de decisão do 
STJ em que ficava determinada a 
incidência exclusiva do ISS sobre 
ambos os tipos de produto. 

O ministro Dias Toffoli se 
apoiou no artigo 155, inciso 
II, da Constituição de 1988, 
pelo qual ficam os estados 
responsabilizados por instituir 
e cobrar o imposto sobre 
operações relativas à circulação 
de mercadorias, para proferir sua 

decisão. Assim, um medicamento 
que já chega pronto à prateleira 
das farmácias de manipulação 
estaria sujeito ao ICMS.

O entendimento do STF vai 
ao encontro de um tema em 
tramitação há mais de 20 anos, 
a tributação de softwares. 
Nele, a discussão é acerca das 
transferência de dados digitais 
serem tributadas pelo ISS 
ou por ICMS, dependendo da 
sua categoria — também “de 
prateleira” e sob encomenda.

O julgamento sobre o tema, 
previsto para o dia 24 de abril 
deste ano, foi adiado devido a 
pedido de vista. O entendimento 
referente às farmácias de 
manipulação, entretanto,
pode ser um indicativo do 
posicionamento do STF.
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Transação Excepcional 
de débitos do Simples 
Nacional é lançada

Devido aos impactos econômicos 
causados pela pandemia 
de Covid-19, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) regulamentou um novo 
parcelamento de dívidas para 
micro e pequenas empresas.

Chamado de Transação 
Excepcional e voltado para 
empresas que possuam débitos 
classificados como C ou D, ou seja, 
de recuperação difícil ou muito 
difícil, o parcelamento pode ser 
solicitado até dia 29 de dezembro 
pelo portal REGULARIZE.

Para ter acesso à transação 
excepcional, é necessário 
comprovar os impactos 
econômicos e financeiros 

sofridos na soma da receita bruta 
mensal durante a pandemia. 
Entretanto, os devedores que 
se encontrarem em recuperação 
judicial ou falidos não terão 
acesso ao parcelamento.

A entrada será referente a 4% 
do valor total da dívida e poderá 
ser parcelada em até 12 meses. 
O saldo restante poderá ser 
dividido em até 133 parcelas, com 
valor mínimo de R$ 100 reais em 
cada prestação.

.
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STF julga vedação do 
regime monofásico ao 
Simples Nacional

No dia 28 de agosto, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
iniciou o julgamento sobre a 
constitucionalidade da vedação 
do regime monofásico a 
empresas optantes pelo Simples 
Nacional.

Na Lei nª 10.147/2000, que 
instituiu o regime monofásico, 
não há especificação quanto 
ao enquadramento do regime 
simplificado em seus termos. 
Entretanto, a Constituição 
Federal, em seus artigos 146 e 
179, estabelece que qualquer 
tratamento diferenciado a 
empresas de pequeno porte deve 
ser regido por lei complementar.

O regime monofásico, hoje 
exclusivo aos optantes pelo Lucro 
Real ou Presumido, estabelece 
alíquota zero de PIS e Cofins 
para diversos segmentos, como 
cosméticos e farmácias, bebidas 
e autopeças. Isso acontece 
porque toda a tributação fica 

concentrada na primeira etapa 
da cadeia produtiva.

O relator, ministro Marco Aurélio, 
foi o único a manifestar voto até 
o momento. No entendimento do
magistrado, o regime monofásico
foi instituído visando já o
recolhimento separado de cada
contribuição e, em função disso,
não pode incluir as empresas do
Simples Nacional.

Ainda segundo o relator, a isenção 
da alíquota para essas empresas 
poderia criar um “terceiro regime 
tributário”, aproveitando dos 
melhores benefícios do Simples 
e do sistema geral de tributação. 
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ICEC: confiança dos 
empresários do 
comércio atinge alta 
histórica

Desde abril de 2011, quando foi 
lançado, o Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (ICEC) 
não registrava uma alta tão 
grande quanto em setembro de 
2020. A última pesquisa revelou 
um índice 14,4% maior do que no 
último mês de agosto.

Em comparação com o mesmo 
período do ano anterior, 
entretanto, o indicador 
apresentou queda de 23,1%. Em 
setembro de 2019, o índice atingiu 
a marca de 119,1 pontos em uma 
escala que vai de 0 a 200. Neste 
ano, a pontuação alcançada foi 
de apenas 91,6 pontos.

O ICEC é um índice criado e 
monitorado pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) para 

medir a confiança que os 
empresários do varejo possuem 
nas tendências das ações do 
setor. A amostragem é realizada 
mensalmente com cerca de 6 
mil empresários, localizados em 
todas as capitais do Brasil.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, acredita que 
a flexibilização das medidas 
adotadas para combater os 
impactos econômicos da 
pandemia de COVID-19 contribuiu 
para a retomada da atividade 
econômica ao redor do país e, 
assim, influenciou no resultado 
percebido. Segundo ele, as lojas 
de varejo não essencial estão 
reabrindo ao longo dos últimos 
meses e, com isso, impulsionando 
o volume de vendas do setor.
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Projeto de Lei propõe 
moratória para Simples 
Nacional

Está em tramitação no Congresso 
Nacional um projeto de lei que 
pretende estabelecer uma 
moratória para que as empresas 
do Simples Nacional possam 
pagar seus tributos atrasados 
somente em 2021. A proposta 
surge como um complemento 
à pausa na arrecadação dos 
tributos da categoria, que 
postergou os pagamentos de 
tributos dos meses de março, 
abril e maio.

Inicialmente, a previsão era a 
retomada do pagamento ainda 
em 2020, durante os meses de 
julho, agosto e setembro, no 
caso dos tributos estaduais, e 
outubro, novembro e dezembro 
para os tributos referentes à 
União. No entanto, a proposta 

sugere o abatimento das dívidas 
até 31 de janeiro de 2021, ou 
parcelamento em prestações 
equivalentes a 0,3% da receita 
bruta do mês anterior.

O deputado André de Paula, 
responsável pelo projeto de lei 
que sugere a moratória, afirma 
que é preciso que as empresas 
“voltem a gerar renda e empregos 
e a arrecadar seus tributos 
no momento seguinte”. “É o 
momento de dar oxigênio aos 
agentes econômicos (empresas 
e pessoas físicas) para que haja 
a retomada da produção nacional 
de forma vigorosa e consistente”, 
completa.

5958



61

Obrigações do Simples 
no eSocial foram 
adiadas para 2021

No dia 23 de outubro, as 
Portarias Conjuntas RFB/SEPRT 
de números 76 e 77 foram 
publicadas. Nelas, fica autorizada 
a criação de um novo calendário 
de cumprimento das obrigações 
de escrituração digital, além 
de um novo leiaute para o 
eSocial. Agora, o pagamento 
das obrigações de empresas 
do Simples, empregadores 
pessoa física, produtores rurais 
e entidades sem fins lucrativos, 
agrupados no grupo 3, ficam 
adiadas até maio de 2021.

O novo cronograma do eSocial 
busca atender a demandas 
das pequenas empresas, que 
compõem o grupo 3, para a 
implantação da terceira fase 
do sistema. O adiamento é 
acompanhado de um leiaute 
simplificado que reduz o número 
de eventos e campos a serem 
preenchidos, além da utilização 
do CPF como identificação dos 
trabalhadores, excluindo os 
campos onde era exigido o NIS..

O comitê gestor do eSocial 
afirma que o novo sistema foi 
criado com a colaboração de 
diferentes empresas e entidades, 

como o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), a Associação 
Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Brasscom) e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae).

o eSocial foi criado em 2014 para
facilitar e reduzir os níveis de
burocracia para as empresas. No
entanto, o sistema gerou grande
insatisfação nos contribuintes
devido à grande quantidade
de erros em sua composição e
funcionamento. Em função disso,
no dia 1ª de janeiro de 2020, o
Governo Federal substituiu a
plataforma por dois modelos,
sendo um focado em questões
trabalhistas e outro nos aspectos
tributários. Além disso, também
foram introduzidas duas novas
categorias de empresas, os
Grupos 5 e 6, que contam com
os integrantes do antigo Grupo 4.
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Reparcelamento do 
Simples Nacional está 
aberto

Está disponível, desde o dia 03 de 
novembro, o reparcelamento de 
débitos apurados pelo Simples 
Nacional. A possibilidade está 
disponível no site da Receita 
Federal, no portal do regime 
simplificado ou no portal do 
e-CAC.

Anteriormente, havia o limite 
de um pedido de parcelamento 
por ano, que foi excluído pela 
Instrução Normativa RFB n 
1.981. A IN passou a permitir 
também a hipótese do reabrir 
parcelamentos que tenham sido 
rescindidos. Agora, o contribuinte 
pode realizar o reparcelamento 
de suas dívidas com o Simples 
Nacional quantas vezes quiser.

Os contribuintes interessados 
em aderir precisam ter ao menos 
dez por cento do total dos 
débitos consolidados no caso 
de novos parcelamentos. Para 
aqueles que possuírem débitos 
com histórico de reparcelamento, 
é necessário vinte por cento dos 
débitos consolidados.
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Após um ano, 
creditamento de 
produtos monofásicos 
volta a ser julgado

Está ocorrendo, na 1ª Seção do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
o julgamento para decidir se as
empresas têm direito a créditos
de PIS e Cofins sobre produtos
monofásicos. No momento,
a votação está empatada,
contando com votos do relator,
ministro Gurgel de Faria, e do
ministro Napoleão Nunes Maia
Filho.

Para o relator, o creditamento não 
é possível pois não há incidência 
sucessiva de contribuições no 
regime monofásico de tributação. 
O ministro Maia Filho, por sua vez, 
tem posicionamento divergente, 
sendo a favor da possibilidade 
de aproveitamento de créditos.

O julgamento estava parado há 
mais de um ano devido a pedido 
de vista ainda em outubro de 
2019. Entretanto, na tarde do 
dia 25 de novembro, a ministra 
Regina Helena Costa apresentou 
novo pedido de vista, alegando 
precisar analisar melhor o 
processo antes de proferir sua 
decisão.

O creditamento de PIS e Cofins 
sobre produtos monofásicos 
é um julgamento bastante 
aguardado, pois vai dar fim a 
um impasse existente entre 
a 1ª Turma e a 2ª Turma do STJ, 
que possuem entendimentos 
divergentes sobre o tema.
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Projeto de Lei 
pretende permitir a 
criação de mais uma 
EIRELI por pessoa

Está em tramitação na Câmara 
dos Deputados o Projeto de Lei 
nª 5.288/2020. Ele altera o Código 
Civil a fim de permitir a criação 
de mais uma EIRELI (Empresa 
Individual de Responsabilidade 
Limitada) por pessoa.

O texto é de autoria do deputado 
Rubens Pereira Júnior, que 
acredita não haver motivo para 
essa proibição prevista no Código 
Civil. De acordo com o deputado, 
uma mesma pessoa pode 
desenvolver diversas atividades 
empresariais em ramos distintos 
e desconexos.

A EIRELI é uma pessoa jurídica 
que separa o capital do 

empreendedor do capital da 
empresa. Como não possui limite 
de faturamento, as EIRELI podem 
escolher o regime de tributação 
que preferirem, incluindo o 
Simples Nacional, caso atendam 
aos critérios deste modelo. 

Rubens Pereira Júnior lembra 
também que o impedimento 
atual não encontra similares 
na legislação que rege outros 
tipos societários, como a 
Sociedade Limitada. Nesse 
modelo empresarial, é permitido 
aos sócios participarem de 
sociedades distintas.
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Setor de Serviços lidera 
retomada das micro e 
pequenas empresas em 
novembro

O indicador Gyratrends, medido 
pela plataforma de concessão de 
crédito on-line Gyra+, mostrou 
que os pequenos negócios do 
setor de serviços tiveram um 
bom desempenho durante o 
mês de novembro.

Os serviços mecânicos tiveram 
um crescimento de 9,7% em 
comparação com o mês anterior, 
sendo o grande destaque do 
setor. O segmento foi seguido 
pelos vendedores ambulantes 
de alimentos, com 9,5% e 
pelas padarias e confeitarias, 
empatadas com 9,3% com 
as obras de alvenaria. O pior 
segmento foi o de petshops 
de pequeno porte, com uma 
variação de -8,3% comparada a 
outubro.

“A recuperação na atividade das 
pequenas empresas no Brasil, 
durante o mês de novembro, foi 
puxada pelo setor de serviços, 
com expansão de 5,57% na média 
mensal dos últimos 12 meses, 
evidenciando recuperação com 
a reabertura mais acentuada 
da economia”, analisa Rodrigo 
Cabernitte, CEO da Gyra+.

A alta do setor de serviços indica 
uma recuperação na economia 
do Brasil, mais especificamente 
a das pequenas empresas. Isso 
pode ser observado também 
pelo crescimento de 7,7% no PIB 
no terceiro trimestre do ano.
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