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ICMS/SP TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA 
EMPRESAS VAREJISTAS, BARES E 
RESTAURANTES: O Governo do Estado de 
São Paulo abriu programa de transação tributária 
para empresas dos setores de comércio varejista, 
bares e restaurantes, bem como para aquelas 
classificadas como microempresa e empresa de 
pequeno porte. 
Realizado pela Procuradoria Geral do Estado 
(PGE), o programa faz parte das ações do Estado 
para recuperação financeira em meio à pandemia e 
tem valor total aproximado de R$ 4,5 bilhões. 
Beneficia 27 mil contribuintes do ICMS e mais 1,4 
milhão do IPVA. O prazo de vigência vai até 30 de 
novembro de 2021. 
A iniciativa possibilita o parcelamento em até 60 
meses de débitos de ICMS do ano de 2020 
inscritos em dívida ativa, contando com desconto 
exclusivo de até 40% em juros e multas. Os 
contribuintes pessoa física de IPVA também terão 
condições diferenciadas para pagamento e 
parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa 
dos anos de 2017 a 2020. 
A transação tributária é uma ferramenta inovadora 
de cobrança que melhorará a arrecadação e 
viabilizará não apenas a extinção de processos 
judiciais, como também a rápida regularização de 
situações jurídicas tributárias. 
O programa de transação tributária será oferecido 
pela PGE por duas modalidades: 
Por adesão: feita de forma eletrônica e com base 
em editais pré-determinados; 
Individual: por proposta específica do devedor ou 
da própria PGE. 
 
IMPOSTO DE RENDA VERIFICADA A BOA-
FÉ DO CONTRIBUINTE, INFORMAÇÃO EM 
BENS E DIREITOS DO IR SUPRE 
DECLARAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL: 
Nas hipóteses em que for constatada a boa-fé do 
contribuinte, a informação constante da ficha "Bens 
e direitos" do Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) supre a declaração de ganho de capital 
para fins de permitir o alongamento do prazo para 

pagamento espontâneo do tributo - a chamada 
denúncia espontânea -, como prevê o artigo 47 da 
Lei 9.430/1996. 
Com esse entendimento, a Segunda Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, 
negou provimento a recurso especial da Fazenda 
Nacional, que pretendia aplicar a multa de ofício 
prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/1996 a um 
contribuinte que não fez a declaração de ganho de 
capital ao vender um veículo, mas informou os 
valores de aquisição e alienação na ficha "Bens e 
direitos" da declaração de ajuste anual do IR. 
A controvérsia analisada pelo colegiado teve 
origem com a venda do veículo, em 2006. O 
contribuinte não apresentou a declaração do IR 
sobre ganho de capital, que deve ser feita à parte, 
em programa próprio. Na declaração de ajuste 
anual, a ficha "Rendimentos sujeitos à tributação 
exclusiva/definitiva" - que deveria registrar o ganho 
de capital - ficou zerada. 
 
SIMPLES NACIONAL – NÃO INTEGRAM A 
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS, OS 
VALORES QUE APENAS  CIRCULAM NA 
CONTABILIDADE NÃO PERTENCENTES À 
EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL: Para 

fins do Simples Nacional, a receita bruta de que 

trata o art. 3°, § 1º, da Lei Complementar nº 

123/2006, no caso de prestação não se incluem no 

conceito de receita bruta de prestação de serviços, 

e, portanto, estão fora da  base cálculo, os  valores 

que circulam na contabilidade de pessoa jurídica e 

não lhes pertencem, sendo propriedade e receita 

bruta de terceiros. (Solução de Consulta COSIT 

nº 99.004/2021 - DOU de 07.06.2021). 

 

 

 

Uma pausa ... 

 

"...O que se impõe como urgência é a 
formação de melhores leitores, indivíduos 

que desenvolvam capacidade crítica, 
discernimento, que sejam capazes a 

reagir às manobras publicitárias e que 
olhem sem medo para a literatura que 
desafia e instiga a interpretação. Não 

precisamos do leitor de bula, que 
despreza a química das palavras e só se 

interessa pela obviedade da posologia 
Bons olhos precisam  
de um cérebro vivo..." 

 

 

Frase da Semana: 
Seu futuro é criado pelo que 
você faz hoje, não amanhã. 

 

   Boa Semana! 


