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ISS - EXIGÊNCIA DO CPOM É CONSIDERADA 
INCONSTITUCIONAL: O STF, através do Recurso 
Extraordinário 1.167.509, declarou inconstitucional 
a obrigatoriedade da inscrição no Cadastro de 
Prestadores de Serviços de Outros Municípios 
(CPOM) e a retenção do ISS, pelo tomador do 
serviço, na hipótese do prestador de serviço, 
localizado em outro Município, não possuir o 
referido cadastro. 
Enfim, a declaração de inconstitucionalidade se 
deu no mês passado, 03/2021, no entanto os 
municípios têm que dar aplicabilidade a essa 
norma, ou seja, precisam reconhecer a decisão do 
Supremo e alterar suas normas com base no que 
foi julgado.  
Até o momento a Prefeitura SP não se manifestou 
acerca do assunto mas, para todos os efeitos, já é 
considerada  inconstitucional a exigência tanto do 
cadastro no CPOM quanto da retenção do ISS 
 
SIMPLES NACIONAL: DAS PODE SER 
PAGO VIA PIX: A novidade promete agilizar a 
regularização fiscal dos tributos federais, confira 
nota divulgada pela Receita Federal: Sistemas da 
Receita Federal estão evoluindo para permitir 
pagamento via Pix, tornando a regularização de 
pendências mais rápida e acessível. Último a 
habilitar a função foi o sistema de pagamento do 
Simples Nacional. O Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional (DAS) é a mais nova 
opção de tributo administrado pela Receita 
Federal a ser atualizada para pagamento 
via Pix. Documento agora é emitido com QR Code, 
que pode ser lido pelo aplicativo do banco.  
 
 

FGTS DE ABRIL A JULHO/2021 PODERÁ SER 
RECOLHIDO A PARTIR DE SETEMBRO/2021: 
Através da Medida Provisória 1.046/2021 fica 
suspensa a exigibilidade do recolhimento 
do FGTS pelos empregadores, referente às 
competências de abril, maio, junho e julho de 2021, 
com vencimento em maio, junho, julho e agosto de 
2021, respectivamente. 

Os empregadores poderã
prerrogativa independentemente:
–
–
–
–
–
O depósito de FGTS das competências de abril, 
maio, junho e julho de 202
de forma parcelada, sem a incidência da 
atualização, da multa e dos encargos.
Os depósitos de FGTS referentes às competências 
de abril, maio, junho e julho de 2021 serão 
realizados em até 04 parcelas mensais, com 
vencimento a partir 
do recolhimento mensal (até o dia 07).
 

 
 
 

SPED 
transmissão da Escrituração Contábil Digital 
(ECD), referente ao ano
prorrogado, em caráter excepcional, para até
30.
31.05.2021).
 
 

ISS/SÃO PAULO 
PRAZOS PARA EMISSÃO RETROATIVA DA 
NFS
novos
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS
F
Serviços (NFTS), conforme seguem:
4 anos 
caso de responsabilidade do tomador, com imposto 
devido para São Paulo, ainda que haja isenção 
parcial ou desconto.
5 anos 
NFS
4 anos.
Observa
iniciam
do fato gerador do ISS.
DOM S
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Os empregadores poderão fazer uso desta 
prerrogativa independentemente: 
– do número de empregados; 
– do regime de tributação; 
– da natureza jurídica; 
– do ramo de atividade econômica; e 
– da adesão prévia. 
O depósito de FGTS das competências de abril, 
maio, junho e julho de 2021 poderá ser realizado 
de forma parcelada, sem a incidência da 
atualização, da multa e dos encargos. 
Os depósitos de FGTS referentes às competências 
de abril, maio, junho e julho de 2021 serão 
realizados em até 04 parcelas mensais, com 
vencimento a partir de setembro de 2021, na data 
do recolhimento mensal (até o dia 07). 

SPED - ECD PRORROGAÇÃO: O prazo final para 
transmissão da Escrituração Contábil Digital 
(ECD), referente ao ano-calendário de 2020, foi 
prorrogado, em caráter excepcional, para até 
30.07.2021 (anteriormente previsto para 
31.05.2021). 
 

ISS/SÃO PAULO - DISCIPLINADOS NOVOS 
PRAZOS PARA EMISSÃO RETROATIVA DA 
NFS-E E DA NFTS: Foram disciplinados 
novos prazos para à emissão retroativa das Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e de Nota 
Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de 
Serviços (NFTS), conforme seguem: 
4 anos - Para emissão retroativa de NFS-e, no 
caso de responsabilidade do tomador, com imposto 
devido para São Paulo, ainda que haja isenção 
parcial ou desconto. 
5 anos - Para emissão retroativa da NFTS e da 
NFS-e ressalvada a hipótese em que o prazo é de 
4 anos. 
Observa-se que a contagem desses prazos, se 
iniciam a partir do 1º dia do exercício seguinte ao 
do fato gerador do ISS. ( IN SF/SUREM nº 7/2021 - 
DOM SP - 01.05.2021) 
 

Uma
A Teoria das Janelas Quebradas,
na escola de Chicago por

for quebrada e não for reparada a tendência é que 
vândalos passem a arremessar pedras nas ou
janelas e posteriormente passem a ocupar o 
edifício e destruí
desordem gera desordem, que um comportamento 
anti-social pode dar origem a vários delitos. Por 
isso, qualquer ato desordeiro, por mais que pareça 
insignificante, 
pode ser difusor de inúmer
graves. Serve
a alguns setores da mídia hoje defendem: a 
tolerância zero, que por coincidência também é o 
nome atribuído a uma teoria de
atrás pelos mesmos estudiosos da Escola de 
Chicago. 

Frase
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Uma pausa para... 
A Teoria das Janelas Quebradas, desenvolvida 
na escola de Chicago por James Q. Wilson e 

George 
Kelling. 

explica que 
se uma 
janela de 
um edifício 

for quebrada e não for reparada a tendência é que 
vândalos passem a arremessar pedras nas outras 
janelas e posteriormente passem a ocupar o 
edifício e destruí-lo. O que quer dizer que a 
desordem gera desordem, que um comportamento 

social pode dar origem a vários delitos. Por 
isso, qualquer ato desordeiro, por mais que pareça 
insignificante, deve ser reprimido. Do contrário, 
pode ser difusor de inúmeras outras situações mais 

Serve às bases daquilo que a sociedade e 
a alguns setores da mídia hoje defendem: a 
tolerância zero, que por coincidência também é o 
nome atribuído a uma teoria desenvolvida tempos 
atrás pelos mesmos estudiosos da Escola de 

 

rase da Semana: 
Não jogue fora o 

balde velho, até  

garantir  que o novo 

segura água. 
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