
Direção: Helio Batista dos Santos 

Informativo Semanal  Nº 603 

 

Fonte: PRATICA

Home-page: www.paineiracontabilidade.com.br  E-mail: paineira@paineiracontabilidade.com.br    

Av. São M iguel, 4.206 -

ALÉM DO IRPF/2020 VENCE HOJE, DIA 31/05,  
O PRAZO PARA ENTREGA DA DEFIS E DASN-
SIMEI: A Declaração de Informações 
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e a 
Declaração Anual Simplificada para o 
Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI), 
situação normal, relativas ao ano-calendário 2020, 
devem ser entregues até 31/05/2021. 
 
 
NF-EENTRADA DEVOLUÇÃO DE 
MERCADORIA/RETORNO DE MERCADORIA 
NÃO ENTREGUE/RECUSADA PELO 
DESTINATÁRIO: Em relação aos campos 
“Remetente (Emitente)” e “Destinatário” da NF-e 
emitida na entrada das mercadorias devolvidas, 
ainda em conformidade com o artigo 453, inciso I, 
do RICMS/2000, informa-se que os dados do 
destinatário que se recusou a receber a mercadoria 
não deverão aparecer nos mencionados campos, 
ainda que essa operação se caracterize como 
devolução, uma vez que ele não recebeu a 
mercadoria em questão. 
Sendo assim,  a empresa  emitente do documento 
fiscal será, também, a destinatária das 
mercadorias, portanto, são os dados da 
Consulente que deverão estar consignados nesses 
campos (Remetente e Destinatário). Resposta a 
Consulta 20724/2019. 
 
 
SEQUESTRO DE BENS EM ÂMBITO PENAL 
PREVALECE SOBRE PENHORA DECRETADA 
EM JUÍZO CÍVEL OU TRABALHISTA: A Terceira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
estabeleceu que o sequestro de bem determinado 
em âmbito penal prevalece em relação à penhora 
do mesmo bem ordenada em processo não 
criminal, pois a medida, no primeiro caso, tem o 
objetivo de assegurar o interesse público. 
Com esse entendimento, o colegiado declarou a 
competência do juízo penal para a prática de atos 
expropriatórios em relação a um veículo que havia 
sido apreendido durante a investigação de um caso 
de corrupção, mas acabou sendo penhorado pela 

Justiça do Trabalho.
"Considerando a natureza peculiar da medida 
assecuratória penal de sequestro 
partir do interesse público (aquisição com 
proventos da infração penal) e do fato de que a 
expropriação ocorre na seara penal 
reconhecida a primazia da referida constrição 
frente àquela decretada por juízo cível ou 
trabalhista (p
constrição foi decretada primeiro",
 
 
QUESTÃO IMPORTANTE SOBRE ICMS 
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E 
COFINS: 
DAQUI PARA FRENTE, AS EMPRESAS PODEM 
INICIAR A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE 
PIS E COFINS OU DEVEM AGUARDAR 
ALG
R.Como o julgamento decorreu da interpretação do 
conceito de faturamento para fins
da base de cálculo PIS/COFINS, em teoria não 
haveria necessidade de
Logo, as empresas poderiam, a parti
julgamento dos
exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições. Ressalta
Parecer SEI nº 7698/2021/ME orienta que
procedimentos, rotinas e normativos relativos à 
cobrança do PIS/COF
março de 2017 sejam ajustados. Assim, carece 
ainda de orientação da
procedimentos a serem observados pelos 
contribuintes com relação à
operações futuras.
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Justiça do Trabalho. 
"Considerando a natureza peculiar da medida 
assecuratória penal de sequestro - verificada a 
partir do interesse público (aquisição com 
proventos da infração penal) e do fato de que a 
expropriação ocorre na seara penal -, deve ser 
reconhecida a primazia da referida constrição 
frente àquela decretada por juízo cível ou 
trabalhista (penhora), sendo indiferente qual 
constrição foi decretada primeiro", 
 
 
QUESTÃO IMPORTANTE SOBRE ICMS - 
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E 
COFINS:  
DAQUI PARA FRENTE, AS EMPRESAS PODEM 
INICIAR A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE 
PIS E COFINS OU DEVEM AGUARDAR 
ALGUMA ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO? 
R.Como o julgamento decorreu da interpretação do 
conceito de faturamento para fins de determinação 
da base de cálculo PIS/COFINS, em teoria não 
haveria necessidade de alteração da legislação. 
Logo, as empresas poderiam, a partir do 
julgamento dos Embargos de Declaração, efetuar a 
exclusão do ICMS da base de cálculo das 
contribuições. Ressalta-se, no entanto, que o 
Parecer SEI nº 7698/2021/ME orienta que todos os 
procedimentos, rotinas e normativos relativos à 
cobrança do PIS/COFINS a partir do dia 16 de 
março de 2017 sejam ajustados. Assim, carece 
ainda de orientação da RFB sobre os 
procedimentos a serem observados pelos 
contribuintes com relação à exclusão do ICMS nas 
operações futuras. 
 

 

 

 

 

FALTA HUMANIDADE EM UM

 
"A falta de humanidade é uma extensão da falta de 
empatia. Sim, vivemos em um mundo em que 
temos tudo a nosso dispor em tempo real. Tudo se 
resolve com mais facilidade e rapidez que em 
outros tempos. Existe uma certa acessibil
que é produzido em massa de quaisquer produtos 
ou bens de consumo. Tudo se modernizou, se 
tornou mais evoluído, mas parece que o ser 
humano não acompanhou esse ritmo. Quanto mais 
o tempo passa, mais as pessoas se distanciam 
delas próprias, e não m
distância física. E me desculpem a redundância, 
mas na prática qualquer pleonasmo não seria 
capaz de superar qualquer vício de linguagem 
diante da intolerância que prepondera entre os 
seres humanos. Isto porque os piores vícios q
existem na terra chamam
avidez e principalmente falta de empatia..."

 

Frase

Embora pareçam iguais todas 

     Boa 

 

Alexandre Batista dos Santos 

31 de maio  de 2021  
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Uma pausa ... 
FALTA HUMANIDADE EM UM 

MUNDO QUE SE DIZ 

HUMANIZADO 

"A falta de humanidade é uma extensão da falta de 
empatia. Sim, vivemos em um mundo em que 
temos tudo a nosso dispor em tempo real. Tudo se 
resolve com mais facilidade e rapidez que em 
outros tempos. Existe uma certa acessibilidade do 
que é produzido em massa de quaisquer produtos 
ou bens de consumo. Tudo se modernizou, se 
tornou mais evoluído, mas parece que o ser 
humano não acompanhou esse ritmo. Quanto mais 
o tempo passa, mais as pessoas se distanciam 
delas próprias, e não me refiro necessariamente à 
distância física. E me desculpem a redundância, 
mas na prática qualquer pleonasmo não seria 
capaz de superar qualquer vício de linguagem 
diante da intolerância que prepondera entre os 
seres humanos. Isto porque os piores vícios que 
existem na terra chamam-se orgulho, arrogância, 
avidez e principalmente falta de empatia..." 

rase da Semana: 
a pareçam iguais todas as 

semanas são 
diferentes e 
especiais,  
tal como esta 

que está 
começando... 

 

Boa Semana! 


