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PRINCIPAIS PONTOS SOBRE A CBS
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P RI N C I PA I S P O N TO S S O B RE A C B S
No mês de julho, o Governo Federal apresentou
ao Congresso Nacional seu Projeto de Lei (PL
3887/20) que trata da reforma tributária focada
especificamente na substituição do PIS e da
COFINS pela CBS (Contribuição Social sobre
Operações com Bens e Serviços).
De acordo com o Ministério da Economia, o
objetivo da reforma é manter a carga tributária
global, mas de forma mais simplificada,
transparente e com segurança jurídica, visando
redução de custos, diminuição da evasão fiscal,
atração de investimentos e crescimento do
emprego formal.
Este Projeto de Lei já tem recebido
questionamentos e críticas ligados a alguns
aspectos estruturais, dos quais o maior está
relacionado com a possibilidade do aumento da
carga tributária, principalmente para o setor de
prestação de serviços.
Neste momento, considerando que muitas
discussões ainda estão por vir, nosso objetivo
com este informativo é apresentar os principais
pontos desta primeira fase da reforma, como a
implementação da CBS que entrará em vigor 6
meses após a sua aprovação:
FOTO: S H U T T E R STO C K
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PRINCIPAIS PONTOS SOBRE A CBS

Alíquota
Atualmente, PIS e COFINS possuem 2 regimes
principais, mas existem diversas exceções,
inclusive no que se refere às alíquotas. O regime
cumulativo, geralmente utilizado pelas empresas
sujeitas à tributação pelo lucro presumido, tem
alíquotas somadas de 3,65% e o regime não
cumulativo, com alíquota global de 9,25% para
as empresas sujeitas ao lucro real.
A CBS possui uma alíquota única de 12% baseada
em um regime não cumulativo, cujas saídas são
tributadas, sendo permitido o creditamento das
aquisições.
No entanto, o Projeto já prevê exceção à
tributação das instituições financeiras que serão
submetidas à alíquota de 5,8%.

Base de Cálculo
No sistema atual, PIS e COFINS incidem sobre a
totalidade das receitas auferidas pela empresa.
Nesta sistemática há o alargamento do conceito
de receita bruta, motivo pelo qual existem
diversos questionamentos judiciais, dentre os
quais o mais conhecido é a indevida inclusão do
ICMS na base de cálculo destas contribuições, já
reconhecida pelo STF.
Por sua vez, a CBS incidirá apenas sobre a
receita bruta entendida como aquela decorrente
Tributário
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da atividade prevista no objeto social da
empresa, excluindo os tributos sobre ela
incidentes. Além disso, diferentemente do PIS
e COFINS, a CBS prevê a sistemática de cálculo
“por fora”, evitando que incida sobre ela própria.

Dos créditos
No regime não cumulativo de PIS e COFINS
são permitidos os créditos sobre os insumos
relacionados a processo produtivo, revenda
e vinculados à prestação de serviços.
Entretanto, o conceito de insumo a permitir
o aproveitamento dos créditos é subjetivo e
controverso, possuindo inúmeras discussões
nas esferas administrativa e judicial.
Já a CBS pretende encerrar essa discussão
ao prever que toda aquisição gerará crédito,
bastando que o fornecedor e/ou prestador
tenha destacado o valor da contribuição na
sua nota fiscal. Nesta linha, excetuam-se os
casos em que o fornecedor e/ou prestador não
recolheu CBS por não incidência ou isenção de
suas receitas.

Imunidade e isenção
O Projeto prevê que as entidades beneficentes
de assistência social serão imunes à CBS tal qual
é garantido atualmente para o PIS e COFINS,
desde que obedecidas as exigências previstas
em lei.
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Do mesmo modo, as isenções sobre itens da
cesta básica e de serviços de saúde cobertos
pelo SUS já previstas para PIS e COFINS também
serão mantidas para a CBS.

Exportação e importação
A CBS não incidirá sobre a exportação e
permitirá que as empresas exportadoras se
aproveitem dos créditos via ressarcimento ou
compensação com outros tributos.
Na importação, incidirá sobre o valor aduaneiro
e na data da DI (Declaração de Importação)
para os bens e sobre o valor pago, creditado,
entregue, empregado ou remetido na data
destes atos para o caso dos serviços. O valor da
CBS paga na importação será o crédito a que o
importador terá direito.

Zona Franca de Manaus (ZFM) e
Área de Livre Comércio (ALC)
A venda para as empresas localizadas na ZFM
e ALC é isenta, mas ainda assim estas receitas
permitem que os créditos sejam apropriados.
A importação de bens por estabelecimento
industrial da ZFM também é isenta.
Há previsão de apropriação de crédito presumido
por empresa em relação à venda realizada por estabelecimento localizado na ZFM, limitado a 25% do
valor da CBS incidente sobre a operação de venda.

PRINCIPAIS PONTOS SOBRE A CBS

RET (Regime Especial de
Tributação) - Incorporação
Imobiliária
As empresas incorporadoras continuarão a
recolher o RET com alíquota de 4,12% sobre a
receita mensal das incorporações sujeitas ao
RET e não estarão sujeitas à CBS.

Regime monofásico
O regime monofásico, em que uma empresa é
responsável por recolher o tributo em nome
de toda a cadeia produtiva, existente para o PIS
e COFINS, permanece para a CBS, mas restrito
apenas aos setores de combustíveis e cigarros
(excluídos os de medicamentos, cosméticos,
higiene e autopeças).
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de Microempreendedores Individuais - MEI).
Vale apontar que o Projeto de Lei foi
apresentado ao Congresso Nacional com
solicitação de urgência, o que obriga a Câmara
dos Deputados e o Senado a darem prioridade
para a sua tramitação sob pena de travar a
pauta das demais deliberações legislativas.
O objetivo deste informativo é destacar os
principais pontos do Projeto de Lei 3887/20 que
trata da primeira etapa da reforma tributária
proposta pelo Governo Federal. Manteremos
o acompanhamento contínuo e voltaremos a
informar sobre os desdobramentos relevantes
que vierem a ocorrer.
Ficamos à disposição para qualquer
esclarecimento e questionamento a respeito
do tema.

Simples Nacional
As vendas das empresas optantes do Simples
Nacional permanecem sendo tributadas
pelo regime simplificado, com recolhimento
unificado, sem alterações às regras já vigentes.
Por sua vez, as empresas do Lucro Real ou
Presumido que adquirirem produtos e serviços
de empresas optantes do Simples terão direito
ao crédito da operação (exceto nas aquisições
MAURICIO STEFANI
mauricio.stefani@limajr.com.br

Tributário
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O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO E A RETOMADA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO NO PÓS-PANDEMIA

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto
Trata Brasil, 48% da população não tem coleta
de esgoto, mais de 35 milhões de brasileiros não
têm acesso à água tratada e mais de 1,5 milhão de
piscinas olímpicas de esgoto foram lançadas ao
meio ambiente no Brasil desde 1º de janeiro de 2019.
De acordo com informações divulgadas pela
Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais), em 2018,
foram gerados 79 milhões de toneladas de
resíduos sólidos no Brasil. Deste montante, 92%
foram coletados, dos quais 59,5% receberam
destinação adequada em aterros sanitários.
O restante, 40,5%, foi despejado por 3 mil
municípios em locais inadequados.
Esse cenário estarrecedor é responsável por
importantes impactos ambientais, econômicos e
na saúde pública que freiam o desenvolvimento
do país e atingem diretamente milhões de
brasileiros. Em tempos de pandemia do novo
coronavírus, tudo isso significa que uma parcela
relevante da população não tem condições de
realizar rotinas básicas de higiene, essenciais para
que se evite a propagação da doença.
No intuito de virar essa página, o Senado
Federal aprovou o projeto de lei que estabelece
o novo marco legal do saneamento básico, que
foi sancionado com vetos no último 15 de julho
e possibilitará novos investimentos na área
com maior abertura à iniciativa privada de um

Contencioso cível e comercial
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dos setores de maior atraso da infraestrutura
nacional e o estabelecimento de metas para a
universalização do serviço, além da geração de
empregos e ganhos importantes para a saúde
da população.
A Lei Ordinária sancionada, nº 14.026/2020,
que atualiza o marco legal do saneamento
básico, altera leis relacionadas à criação da
Agência Nacional de Águas, das Normas Gerais
de Contratação de Consórcios Públicos, das
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico,
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do
Estatuto da Metrópole e Lei que dispõe sobre
participação da União em fundo de apoio à
estruturação e ao desenvolvimento de projetos
de concessões e parcerias público-privadas.
Segundo a nova lei, a Agência Nacional das Águas
(ANA) terá competência para editar normas de
referência nacional para a regulação dos serviços
de saneamento básico sobre a qualidade e
eficiência na prestação, na manutenção e na
operação dos sistemas de saneamento básico;
a regulação tarifária dos serviços públicos
de saneamento básico; a padronização dos
contratos de prestação de serviços públicos de
saneamento básico; a redução progressiva e
controle da perda de água.
Dentre as inovações trazidas, foi prevista a
possibilidade de criação de grupos ou blocos
de municípios, formando uma autarquia

O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO E A RETOMADA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO NO PÓS-PANDEMIA
intermunicipal que poderá contratar os
serviços de forma coletiva. A lei exige ainda
que os municípios e os blocos de municípios
implementem planos de saneamento básico.
O novo marco do saneamento básico também
determina que os contratos de concessão
deverão conter cláusulas essenciais, dentre as
quais as seguintes metas: expansão dos serviços;
redução de perdas na distribuição de água
tratada; qualidade na prestação dos serviços;
eficiência e uso racional da água, da energia
e de outros recursos naturais; reutilização de
efluentes sanitários e aproveitamento de águas
de chuva.
Também foram estipuladas importantes metas
de universalização: até o final de 2033 deverá
haver cobertura de 99% para o fornecimento de
água potável e de 90% para coleta e tratamento
de esgoto. Além disso, outros objetivos deverão
ser cumpridos, tais como a não interrupção dos
serviços, a redução de perdas e melhoria nos
processos de tratamento.
Enquanto órgão regulador, a Agência Nacional
de Águas (ANA) observará, periodicamente,
o cumprimento das metas. As empresas que
estiverem fora do padrão poderão sofrer sanções
do órgão federal.
O projeto estende os prazos da Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 2010) para
que as cidades encerrem os lixões a céu aberto.
O prazo agora vai de 2021 (era até 2018), para
Contencioso cível e comercial

capitais e suas regiões metropolitanas, até de
2024 (era até 2021), para municípios com menos
de 50 mil habitantes.
Sem prejuízo do importante passo dado, é
essencial destacar que um dos trechos vetados
pelo Presidente poderá ensejar forte debate
no Congresso Nacional. O texto aprovado pelo
Senado previa a possibilidade de renovação
do modelo adotado hoje, consubstanciado em
contratos de programa, sem licitação, até 31 de
março de 2022, com prazo máximo de vigência
de 30 anos.
É por meio desses contratos que as cidades
fazem acordos direto com empresas estaduais
de água e esgoto e a inserção dessa possibilidade
no projeto de lei foi fruto de acordo entre o
Congresso e governadores.
Contudo, o governo federal alegou que tal prazo
é demasiado e acaba postergando soluções
importantes para o setor, o que acarretou o
veto deste trecho, extinguindo esse modelo e
transformando-o em contrato de concessão,
com a concorrência de empresas privadas em
condições de igualdade com estatais.
A Constituição Federal determina que os
vetos presidenciais sejam apreciados pelos
parlamentares em sessão conjunta, sendo
necessária a maioria absoluta dos votos de
deputados e senadores para sua rejeição. O veto
não apreciado, após 30 dias do seu recebimento,
é incluído automaticamente na pauta do

8

OUTUBRO 20 | nº

51

Congresso Nacional, sobrestando as demais
deliberações até que seja ultimada sua votação.
Dada a forte reação provocada nos senadores
com o veto à possibilidade de renovação de
contratos de programa sem licitação, será
necessário aguardar a decisão do Congresso
Nacional quanto à sua rejeição para que se tenha,
em definitivo, o desenho completo do novo
marco legal do saneamento.
No entanto, independente da manutenção ou
não dos vetos presidenciais, é certo que o Novo
Marco Legal do Saneamento Básico é fundamental para auxiliar a retomada do crescimento
econômico brasileiro no pós-pandemia e há uma
expectativa do governo federal de que sejam
injetados no setor, nos próximos anos, a vultosa
quantia de R$ 800 bilhões.
A nova lei cria fortes expectativas de que
problemas acumulados por décadas possam
começar a ser resolvidos de maneira mais
abrangente, propõe um choque de eficiência nas
diversas empresas estatais do saneamento e
dá segurança jurídica ao investidor da iniciativa
privada para que ele atue no setor. Isso poderá
expandir de maneira satisfatória a prestação de
serviços, dando condições de acesso a água e
esgoto a toda população.

SILVIO USHIJIMA
silvio.filho@limajr.com.br

DECRETO AMPLIA PRAZO PARA REDUÇÃO DA JORNADA E DOS SALÁRIOS E PARA A SUSPENSÃO
DOS CONTRATOS DE TRABALHO
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DECR ETO AMP LIA P RA ZO PA RA REDU Ç ÃO DA J O R NADA E DO S SAL ÁR I O S E PAR A A S U S P E N SÃO D O S CO N TRATO S D E TRA BA L H O

Este é o Decreto que autoriza a prorrogação
dos prazos de redução proporcional
de jornada e salário e de suspensão de
contrato.
Como previsto na Lei 14.020/2020, publicada
no último dia 07, cabe ao Poder Executivo
prorrogar os prazos máximos de 90 dias
para adoção de redução proporcional de
jornada e salário e de 60 dias para adoção
da suspensão temporária de contrato de
trabalho, através de Decreto Presidencial que
foi publicado hoje.

Trabalhista

O que ele traz e por que era tão esperado?
• Traz a prorrogação por mais 30 dias de redução
de salário e jornada, totalizando 120 dias, somado
ao período anterior se já realizado.

• Permite que a suspensão seja realizada em
períodos, sucessivos ou intercalados, de no
mínimo 10 dias.

• Traz a prorrogação da suspensão do contrato
de trabalho por mais 60 dias, totalizando 120 dias,
somado ao período anterior se já realizado.

• O empregado intermitente passa a fazer jus ao
benefício emergencial mensal de R$ 600,00, pelo
período adicional de 1 mês contado da data do
período de encerramento de 3 meses.

• O prazo máximo para utilização das duas
modalidades passa a ser de 120 dias, prorrogando
assim os 90 dias anteriores.
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DECRETO AMPLIA PRAZO PARA REDUÇÃO DA JORNADA E DOS SALÁRIOS E PARA A SUSPENSÃO
DOS CONTRATOS DE TRABALHO

REDUÇÃO DA JORNADA E SALÁRIOS
Lei 14.020/20 publicada em 06.07.2020:		
Redução da jornada e dos salários por até 90
dias

para a formalização de mais de 12 milhões de
acordos (de redução de jornada e salário e de
suspensão do contrato de trabalho) desde a
implantação do benefício emergencial, nas
seguintes proporções:

Decreto 10.422/20 publicado em 14.07.2020:
Redução da jornada e dos salários por mais 30
dias, completando 120

45%: suspensão do contrato de trabalho

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

18%: redução de 50% da jornada/salário

Lei 14.020/20 (publicada em 06.07.2020):
Suspensão do contrato de trabalho por até
60 dias

22%: redução de 70% da jornada/salário

Decreto 10.422/20 publicado em
14.07.2020:
Ampliação do prazo em mais 60 dias,
passando, também, a completar 120
Dados do Ministério da Economia apontam

15%: redução de 25% da jornada/salário

KARINA ROBERTA COLIN
SAMPAIO GONZAGA
karina.gonzaga@limajr.com.br

ANDRÉ ALVES DOS
SANTOS PEREIRA
andre.pereira@limajr.com.br

Trabalhista
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MINISTÉRIO DA SAÚDE RETIRA COVID-19 DA LISTA DE DOENÇAS OCUPACIONAIS

M I N I S TÉ RI O DA SAÚ D E RE TI R A
COVI D -19 DA LI S TA D E D O E N Ç A S
O CU PACI O N A I S
Inicialmente, a COVID-19 havia sido listada pela
Portaria nº 2.309, publicada pelo Ministério
da Saúde em 1º de setembro, como doença
relacionada ao trabalho. No entanto, essa norma
foi tornada sem efeito por meio da Portaria nº
2.345, publicada no dia seguinte.
Assim, com a suspensão dos efeitos da portaria
ministerial, a contaminação e suas eventuais
consequências deverão ser analisadas pelo INSS,
da mesma maneira que as demais situações
que ensejam o pagamento do benefício
previdenciário.

relacionadas à adoção de escala de revezamento
de profissionais, home office, orientação e
fiscalização de medidas de higiene e entrega de
equipamentos de proteção individual.
Assim, apenas quando caracterizado o nexo
entre a doença e a atividade laboral será
necessária a emissão de CAT pela empresa, com
a garantia dos demais direitos aos empregados.
Essa nos parece a conclusão mais razoável
para o atual momento, inclusive no sentido de
preservar os empregos em geral, através da
relativização da responsabilidade das empresas
pelo contágio de seus empregados.

A contaminação do funcionário, como é de
conhecimento amplo e geral, poderá ocorrer
de diversas formas, em casa, no trajeto entre o
trabalho e a residência, em estabelecimentos
comerciais não relacionados às atividades
laborais, além, é claro, no ambiente de trabalho.
Por essas razões e considerando que caberá
às empresas, em eventual demanda judicial
futura, a demonstração dos cuidados adotados,
precisam ser registradas e arquivadas todas
as providências de prevenção adotadas em
relação à saúde dos colaboradores, sejam elas

Trabalhista

ANDRÉ ALVES DOS
SANTOS PEREIRA
andre.pereira@limajr.com.br
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO AUTORIZA O RESTABELECIMENTO DE PARCELAMENTOS ESPECIAIS ROMPIDOS
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G OV E RN O D O E STA D O D E SÃO PAU LO
AU TO RI Z A O RE STA B E L EC I M E N TO
D E PA RC E L A M E N TO S E S P EC I A I S
RO M P I D O S

Com base no Convênio CONFAZ n° 76/2020,
o Governo do estado de São Paulo publicou
no dia 05/09 o Decreto n° 65.171/2020,
que determina os requisitos para o
restabelecimento dos parcelamentos rompidos
no âmbito dos Programas Especiais de
Parcelamento (PEP).
A publicação do referido Decreto atende
às expectativas de diversos contribuintes
paulistas que, em razão da pandemia da
COVID-19 e das dificuldades financeiras
trazidas pela paralisação das atividades, não
conseguiram arcar com o pagamento de
parcelas relativas aos parcelamentos especiais
em andamento.
Nos termos do Decreto n° 65.171/2020, poderão
ser restabelecidos os parcelamentos de PEP
que tenham sido rompidos em razão de
inadimplência de parcelas com vencimento
entre 01/03/2020 e 30/07/2020. Para tanto, os
contribuintes que tenham deixado de pagar ao
menos uma cota de parcelamentos especiais
FOTO: S H U T T E R STO C K

Tributário
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO AUTORIZA O RESTABELECIMENTO DE PARCELAMENTOS ESPECIAIS ROMPIDOS

neste período deverão formalizar sua adesão no
período compreendido entre os dias 16 a 30 de
setembro de 2020.
São requisitos para a adesão (que deverá ser feita
via domicílio eletrônico):
• O recolhimento das parcelas vencidas até 1° de
março de 2020 e não pagas (acrescidas de juros);
• O recolhimento dos emolumentos de
cartório, custas e demais despesas processuais
eventualmente devidas.
O deferimento do restabelecimento posterga o
vencimento das parcelas vencidas e não pagas
entre 01/03/2020 a 30/07/2020 (que ficarão
sujeitas aos acréscimos financeiros previstos
no respectivo PEP) para o mês subsequente ao
da última parcela do acordo de parcelamento
originalmente celebrado com o estado de SP. As
demais parcelas vencem sucessivamente.
Caso a última parcela do PEP originário rompido
tenha vencido entre 01/03/2020 e 30/07/2020,
os vencimentos serão prorrogados para o mês
de repactuação do parcelamento e as parcelas
subsequentes vencerão sucessivamente.

OUTUBRO 20 | nº

Cumpre destacar que, em razão da possibilidade
de restabelecimento dos parcelamentos
especiais pela inadimplência das parcelas
ocorrida entre 1° de março e 30 de setembro
de 2020, as inscrições em dívida ativa realizadas
pela Procuradoria Geral do Estado após os
rompimentos e as respectivas cobranças
deverão ser canceladas.
Os demais procedimentos para a adesão ao
restabelecimento dos parcelamentos e para
o cancelamento das inscrições em dívida
ativa realizadas após os rompimentos serão
disciplinados por Resolução Conjunta da
Secretaria da Fazenda e da Procuradoria Geral
do Estado, que será publicada em breve.
No atual cenário de retomada das atividades
no estado de São Paulo, a possibilidade de
restabelecer os parcelamentos especiais
anteriormente firmados é medida
importantíssima para a recuperação econômica
das empresas paulistas.
A equipe LJD está acompanhando o tema e está
à disposição para auxiliar na interpretação da
legislação e na adesão ao restabelecimento dos
parcelamentos especiais.

TACIANA ALMEIDA GANTOIS
taciana.gantois@limajr.com.br

THAIS SILVEIRA TAKAHASHI
thais.silveira@limajr.com.br

Tributário
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PART I C I PAÇ ÃO : B R A N G E L S TA L KS , “ P O R Q U E U M A
C L ÁU SU L A CO N TRATUA L P O D E D E F I N I R O S U C E S S O
(O U O F R ACAS S O) N O S E U I N V E STI M E N TO A N J O ? ”
No dia 16/07 a sócia-diretora Vanessa Domene participou do evento BR
Angels Talks, onde foi debatido o tema “Por que uma cláusula contratual
pode definir o sucesso (ou o fracasso) no seu investimento anjo?” Para
saber como foi a participação da nossa sócia, clique no link.

No dia 15/07, o LJD, em parceria com a Share RH, realizou um webinar voltado
para o futuro das Relações de Trabalho e da Governança Digital no mundo póspandemia.
Na live, foram abordados temas como os novos modelos de contratos de
trabalho, segurança digital no home office, entre outros pontos relevantes.

ASSI STA AGOR A

SAIBA M AIS

PART I C I PAÇ ÃO : A B 2 L L AW D I S RU P TI O N WE E K
Entre 24 e 28 de agosto, o LJD apoiou um evento
inédito no segmento jurídico realizado pela AB2L
(Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs) de
forma totalmente online e gratuita. Lá, os sócios
Halim Abud Netto, Karina Gonzaga e Leandro Netto
falaram sobre temas relevantes para o futuro do
Direito.
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PA RT ICIPAÇÃO: FORELEG A L

O sócio-gestor Fabiano Grespi participou como
convidado no evento realizado pela Forelegal
com o tema “Legal Tech na prática: adoção de
novos modelos e métodos de trabalho a partir
das tecnologias disponíveis para o segmento
jurídico”. Na ocasião, ele compartilhou com a rede
as inovações, dificuldades e conquistas que o
escritório enfrentou ao se propor ser
mais tecnológico no meio jurídico.

ASSISTA AQU I

Em Julho o LJD entregou 24 cestas para a Paróquia São João Batista Campinas. O intituito
da campanha realizada pelos profissionais do escritório foi ajudar as famílias que estão
enfrentando dificuldades causadas pela COVID-19.

15

51

