
 

 
 
 

LIMINAR SUSPENDE CLÁUSULA DE REGRA DE ICMS EM 

COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para 

suspender a eficácia de cláusula do Convênio ICMS 93/2015, do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (Confaz), que dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados nas operações e prestações que 

destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, 

localizado em outra unidade federada. 

 

Na decisão, o ministro afirma que, em exame preliminar, a cláusula 9ª do 

convênio invade campo de lei complementar e apresenta risco de prejuízos, 

sobretudo para os contribuintes do Simples Nacional, que podem perder 

competitividade e cessar suas atividades. 

 

A medida cautelar, a ser referendada pelo Plenário do STF, em ação direta 

de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

 

Clique aqui para ler a liminar. 

 

Fonte: Conjur  

 

 

CONFAZ VAI RECORRER DE DECISÃO QUE LIVROU 

PEQUENAS EMPRESAS DE REGRA DE ICMS  

 

 

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) decidiu pedir revisão 
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da decisão cautelar do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), que livrou pequenas empresas de seguirem as novas regras de 

cobrança do ICMS para comércio eletrônico. (...). 

 

O presidente do Comitê Nacional de Secretarias de Fazenda (Consefaz), 

André Horta, reclamou que os secretários não foram ouvidos antes da 

decisão de Toffoli. Para ele, a medida do Confaz não fere a constituição. 

“Respeitamos a decisão do Supremo, mas nossa opinião é diferente”, disse. 

 

O secretário de Fazenda de Pernambuco, Márcio Stefani, também critica a 

decisão do ministro do Supremo. “A suspensão da regra é negativa, porque 

você cria duas qualidades de empresas. As grandes empresas terão que 

pagar o ICMS (compartilhado) e as pequenas, não”, ressaltou. 

 

Fonte: Correio do Povo  

 

 

 

 

 

CRÉDITOS EM PROCEDIMENTO FISCAL AGORA PODEM 

SER COMPENSADOS 

 

A mudança foi introduzida pela Instrução Normativa RFB nº 1.618/2016, 

publicada no Diário Oficial de 5 de fevereiro. A Instrução alterou o inciso XV 

do § 3º do art. 41 da norma que definia as regras para a restituição e 

compensação de tributos (Instrução Normativa RFB nº 1.300/2012). 

 

O inciso alterado determinava que não poderiam ser objeto de compensação 

mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração de compensação o 

crédito objeto de pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso 

ou informado pelo sujeito passivo em declaração de compensação 

apresentada à RFB cuja confirmação de certeza e liquidez esteja sob 

procedimento fiscal. 

 

Com a mudança, pode-se inferir que os créditos que estejam sob 

procedimento fiscal podem agora ser objeto de compensação. 

 

Fonte: IOB NEWS 
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TRF MANTÉM TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS 

 

Por Adriana Aguiar - de São Paulo 

 

A União conseguiu suspender os efeitos da sentença obtida pela Odebrecht 

e pela Fonte Nova Negócios e Participações que as desobrigava de recolher 

PIS e Cofins sobre receitas financeiras. Segundo cálculos da Fazenda 

Nacional, a Odebrecht deixaria de recolher mais de R$ 20 milhões por ano 

caso a decisão fosse mantida. 

 

A cobrança foi instituída pelo Decreto nº 8.426, que entrou em vigor em julho 

de 2015, e fixou em 4% a alíquota da Cofins e em 0,65% a do PIS. Desde 

2004, as alíquotas estavam zeradas. As receitas financeiras incluem juros 

recebidos, prêmios de resgate de títulos e rendimentos de aplicações 

financeiras, entre outros. Com o decreto, dezenas de companhias entraram 

na Justiça para questionar o pagamento dos tributos. 

 

Fonte: Valor  

 

 

 

 

 

MP QUE AUMENTA IMPOSTO SOBRE GANHO DE CAPITAL 

COMEÇA A TRAMITAR NO SENADO 

 

A Medida Provisória (MP) 692/2015, que eleva a tributação dos ganhos de 

capital para pessoas físicas começou a tramitar no Senado. A MP, que 

passa a trancar a pauta do Plenário e tem validade até o dia 29 de fevereiro, 

foi lida durante a Ordem do Dia desta terça-feira (16) pelo senador Jorge 

Viana (PT-AC), que presidia a sessão. 

 

O ganho de capital é a diferença entre os rendimentos recebidos com a 

venda de um ativo (como ações e imóveis) e o custo de aquisição dele. 

 

Pela legislação atual, há apenas a alíquota de 15%, independentemente do 

valor do ganho. Pela MP, o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 

sobre ganhos de capital terá quatro alíquotas diferentes. Quando o ganho for 
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de até R$ 5 milhões, o imposto será de 15%. Para lucros entre R$ 5 milhões 

e R$ 10 milhões, a alíquota será de 17,5%. Acima de R$ 10 milhões e até 

R$ 30 milhões, de 20%. E acima de R$ 30 milhões, 22,5%. O texto original 

do Executivo previa o percentual de 30% na maior faixa. 

 

Fonte: Senado Federal  

 

 

 

 

 

ADIADA VOTAÇÃO DA MP QUE REDUZ BENEFÍCIO FISCAL 

DA LEI DO BEM 

 

Por falta de quórum foi adiada a reunião da comissão mista que analisa a 

Medida Provisória (MP) 694/15 destinada a votar o relatório final do senador 

Romero Jucá (PMDB-RR). Uma nova reunião foi marcada para a próxima 

terça-feira (23), em plenário do Senado a ser definido. (...). 

 

A MP reduz benefícios fiscais previstos em três leis federais, entre elas a 

chamada Lei do Bem (11.196/05), e atinge empresas que investiram em 

desenvolvimento tecnológico e outras de segmentos como o têxtil e o 

petroquímico, além de pequenos agricultores do Nordeste. 

 

Fonte: Portal da Câmara dos Deputados  

 

 

 

 

 

STJ PUBLICA SÚMULAS SOBRE SUCESSÃO EMPRESARIAL 

E APOSENTADORIA 

 

Os enunciados de 553 a 561, as mais recentes súmulas do Superior Tribunal 

de Justiça, já estão disponíveis para consulta na página das Súmulas 

Anotadas, da Secretaria de Jurisprudência do tribunal. (...). 

 

O enunciado da Súmula 554 estabelece que, na hipótese de sucessão 

empresarial (fusão, cisão ou incorporação de empresas), a responsabilidade 
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da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas 

também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores 

ocorridos até a data da sucessão. 

 

Já a Súmula 555 determina o prazo decadencial para o Fisco constituir 

crédito tributário, enquanto a Súmula 556 aborda a incidência de Imposto de 

Renda sobre a complementação da aposentadoria. 

 

Fonte: Conjur 

 

 

 

 

 

LIMINAR DETERMINA LIBERAÇÃO DE PRODUTO 

RECLASSIFICADO PELA RECEITA 

 

Por entender que a importadora não teve intenção de burlar a legislação e 

se comprometeu a pagar todos os tributos devidos, a Justiça Federal 

concedeu liminar para determinar à Receita Federal que libere mercadorias 

importadas como medicamentos, mas classificadas pelo órgão como 

produtos de perfumaria e cosméticos, que possuem tributação maior. 

 

De acordo com o desembargador Federal Antonio Cedenho, da 3ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a retenção das mercadorias, 

classificadas de forma diversa da que a própria Receita vinha utilizando, 

ocasionou a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao 

importador. 

 

Fonte: Conjur 

 
 

 
Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 

sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 
www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 
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