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Caros leitores, 

A publicação mensal do presente informativo tem por objetivo atualizar nossos clientes e demais 

interessados sobre os principais assuntos e litígios que se encontram sendo debatidos e decididos 

no âmbito do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. 

 

  

 

Federal 

- PORTARIA Nº 8 DA PGFN, DE 18 DE JUNHO DE 2018 – Trouxe uma nova autorização para a 

dispensa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da apresentação de contestação e recursos, 

bem como a desistência dos já interpostos.  

 

A desistência e a dispensa acima mencionadas poderão ser verificadas nas ações judiciais 

fundadas no entendimento de que não incidem o Imposto de Importação nem as contribuições ao 

PIS/COFINS – Importação quando aplicada a pena de perdimento à mercadoria estrangeira 

(apreensão). 

 

- LEI Nº 13.676, DE 11 DE JUNHO DE 2018 – Promoveu a alteração da Lei nº 12.016/2009 para 

permitir a defesa oral do pedido de liminar em Mandado de Segurança na respectiva sessão de 

julgamento. 

 

Não obstante, a nova sistemática só poderá ser aplicada aos casos de competência originária dos 

tribunais, isto é, para os Mandados de Segurança distribuídos perante às respectivas Turmas 

Recursais do próprio tribunal. 
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STF declarou a constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória  

 

Em 29/06/2018, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 3, decidiu pela declaração de 

constitucionalidade do ponto da reforma trabalhista que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição 

sindical.  

 

Segundo o entendimento majoritário entre os Ministros, não se pode admitir que a contribuição 

sindical seja imposta a trabalhadores e empregadores quando a Constituição Federal em si própria 

determina que ninguém é obrigado a se filiar ou a se manter filiado a uma entidade sindical. 

 

No mais, os Ministros adeptos do entendimento supracitado concordaram que o fim da 

obrigatoriedade da contribuição sindical não teria o condão de ofender o texto constitucional. 

 

 

 

 

- Federal: 

Tributo/Obrigação Vencimento Descrição da Obrigação 

IOF (Exceto 
Derivativos) 

04/07/2018 
 
 

Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros, efetuadas 

no 3º decêndio de junho/2018. 

IPI 10/07/2018 

Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes 
equiparados, com exceção das empresas que tenham 

prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo 
tabaco (apuração de junho/2018). 

Imposto de Renda 13/07/2018 

Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre 
capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os 

atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e 
títulos de capitalização, prêmios, inclusive os 

distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em 
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros 

decorrentes desses prêmios, e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96. 
(Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de 

julho/2018) 

 Jurisprudência 

 Calendário de Obrigações – 05/2018 
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CIDE - Combustível 13/07/2018 

O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de 
gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes 

(Comercialização no mercado interno dos combustíveis 
relacionados anteriormente no mês de junho/2018). 

DCTF 20/07/2018 
DCTF mensal relativa aos fatos geradores ocorridos no 

mês de maio/2018. 

 

- Estadual/SP: 

Tributo/Obrigação Vencimento Descrição da Obrigação 

ICMS (Simples 
Nacional)  

02/07/2018 

Entrada em estabelecimento de contribuinte sujeito às 
normas do Simples Nacional em abril/18. (Obs.: 

Recolhimento, mediante guia de recolhimentos especiais, 
do imposto devido pelo estabelecimento de contribuinte 
sujeito às normas do Simples Nacional, nas hipóteses da 

responsabilidade pelas entradas e encerramento do 
diferimento ou suspensão) 

GIA 
ICMS - ST 

10/07/2018 
Entrega da GIA - Apuração do ICMS substituição 

tributária no mês de junho/18. 

Declarações Fiscais – 
Administradoras de 
cartão de crédito ou 

de débito 

20/07/2018 
Entrega das informações referentes às operações de 

débito e crédito realizadas no mês de junho/18. 

Declarações Fiscais – 
Depósito de 

Combustíveis 
25/07/2018 

Entrega das informações referentes ao estoque de 
combustível, individualizado por tipo e por depositante, 

existente no 2º decêndio de julho/2018. 

 

- Municipal/SP: 

Tributo/Obrigação Vencimento Descrição da Obrigação 

ISS 10/07/2018 
Pagamento do ISS correspondente aos serviços 

prestados, tomados ou intermediados de terceiros 
realizados em junho/2018. 

DAI 15/07/2018 

Preenchimento por meio de aplicativo disponibilizado no 
endereço eletrônico da Secretaria de Finanças e 

Desenvolvimento Econômico, pelas construtoras ou 
incorporadoras que comercializarem imóveis por conta 
própria, pelas imobiliárias e administradoras de imóveis 

que realizarem intermediação de compra e venda e 
aluguéis, o pelos leiloeiros oficiais, no caso de 

arrematação de imóveis em hasta pública, contendo 
informações sobre as unidades imobiliárias 
efetivamente transacionadas em maio/18. 



     
 
 

  

 
 

4 

 

 

 

 

 

A possibilidade de os contribuintes recolherem IR com créditos fiscais durante o presente 

exercício  

 

Nos termos da legislação pátria, aos contribuintes é conferido o direito de escolher a qual regime de 

tributação da renda irá se vincular durante todo o exercício, bem como a forma de quitação do IRPJ 

e da CSLL, podendo ainda optar pelo recolhimento mensal sobre uma base de cálculo estimada, 

nos termos do artigo 2º da Lei 9.430/96. 

 

No mais, ao fazerem tais escolhas, os contribuintes realizam um ato jurídico que possui o condão de 

os vincular durante todo o transcurso do ano-calendário, tendo em vista que a opção por tal 

modalidade de recolhimento é irretratável durante todo o exercício, conforme previsão expressa do 

artigo 3º da Lei 9.430/96. 

 

Vale ainda mencionar o conteúdo do artigo 74 da referida lei, o qual permite que o sujeito passivo 

que apure crédito relativo a tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

passível de restituição ou ressarcimento, possa utilizá-lo na compensação de débitos próprios 

relativos a quaisquer tributos administrados pelo ente federal supracitado. 

 

Nesse cenário, em 30/05/2018, foi publicada a Lei nº 13.670/18 a qual, dentre seus preceitos, 

promoveu a alteração do artigo 74 supratranscrito para incluir em seu §3º o inciso IX, com a 

finalidade de proibir a quitação das estimativas de IRPJ e de CSLL por meio de compensação. 

 

Ocorre que, não obstante a alteração acima mencionada, a Lei nº 13.670/18 possuiu previsão para 

que suas disposições entrassem em vigor na data de sua publicação, isto é, a partir de junho/18, 

nos termos de seu artigo 11. 

 

Porém, tal previsão, a toda evidência, não poderia ter sido elaborada para o presente exercício. Isso 

porque a legislação, ao estabelecer que será irretratável a adoção da forma de pagamento do IRPJ 

e CSLL criou, para o contribuinte, justa expectativa de que o regime tributário por ele escolhido 

perduraria até o final do respectivo exercício. No mais, também previu para o ente tributante 

limitação quanto à possibilidade de alteração do regime escolhido. 

 

Assim, a referida alteração da forma de recolhimento do IRPJ e da CSLL, a qual passou a surtir 

efeitos a partir da publicação da Lei nº 13.670/18, representa flagrante inobservância da segurança 

jurídica, da boa-fé objetiva dos contribuintes e do ato jurídico perfeito referente à irretratabilidade da 

adoção do regime de recolhimento do IRPJ e da CSLL para todo o exercício financeiro. 

 

 Tema em destaque: 
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Nesse cenário, é possível que os contribuintes afetados lancem mão de medida judicial cabível para 

que lhes sejam garantidos a regular apresentação e processamento de seus pedidos de 

compensação de débitos de estimativas de IRPJ e CSLL durante todo o ano-calendário. 

 

 


