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O presidente do Sindifisco-MS, auditor fiscal Cloves Silva e o

Diretor Financeiro, auditor fiscal Ronaldo Vielmo, estiveram no

programa Capital Meio Dia, da FM 95 para explicar um pouco sobre

impostos estaduais.

Foram abordadas como são feitas as cobranças pelos governos de

cada estado, funcionamento da máquina pública, a origem e a

importância do pagamento do tributo, para que servem os impostos

estaduais, alíquotas praticadas no Estado e a proposta de

tributação para uma sociedade mais justa.

Assista a entrevista completa, a partir dos 27 minutos e

20segundos (27’20”) no vídeo abaixo:

Sindifisco-MS: tributos

estaduais em pauta no Capital

Meio Dia

https://youtu.be/XpT2hZgJZFw


O presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento com R$ 19,8 bilhões

em cortes e mais um bloqueio de R$ 9 bilhões nos chamados gastos

discricionários. Com isso, conseguiu evitar o estouro do teto de gastos,

segundo o economista Felipe Salto, diretor-executivo da Instituição Fiscal

Independente (IFI), mas elevou o risco de paralisia da máquina pública e de

serviços essenciais, em plena pandemia.

Haverá cortes de R$ 7,9 bilhões de despesas discricionárias do governo e

mais os R$ 9 bilhões contingenciados. Na prática, isso significa que

serviços essenciais ficarão sem recursos. O governo deixou para a última

hora a sanção do orçamento, porque havia uma forte queda de braço entre

a equipe econômica e a base aliada no Congresso. Por um lado, o relator

Márcio Bittar perdeu R$ 10,5 bilhões em emendas, mas preservou R$ 18,5
bilhões. 

Esses recursos poderão ser direcionados para projetos de livre escolha do

senador, por ele ser o relator do orçamento. Dentro desse montante, no

entanto, estão projetos de investimentos que serão tocados pelo ministro

do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e que agradam ao

presidente Jair Bolsonaro, entre outras despesas que interessam à ala

política do governo.

Já o ministro Paulo Guedes conseguiu evitar que o teto de gastos fosse

rompido, o que teria forte repercussão no mercado financeiro, mas ficará
com o ônus de ter que cortar em serviços essenciais do governo durante a

pandemia.

Governo elevou o risco de paralisia de

serviços essenciais



A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos

Deputados iniciará na segunda-feira (26) o cronograma de audiências

públicas sobre a proposta de reforma administrativa (PEC 32/20). Um

requerimento prevendo a realização de debates sobre o tema foi

aprovado na quinta-feira (22).

Na segunda, a previsão é que seja ouvido o secretário especial de

Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade,

e representantes de entidades a serem indicadas pelos

coordenadores dos partidos na comissão.

Um outro requerimento, ainda a ser votado na CCJ, deverá convidar o

próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, a prestar

esclarecimentos sobre a reforma.

Audiências públicas sobre

reforma administrativa

começam na segunda



O relator da proposta, deputado Darci de Matos (PSD), defende um

calendário mais amplo para que possam ser realizadas audiências

públicas ouvindo todas as partes interessadas. 

“Vamos realizar sete audiências públicas que encerra no dia 14 de

maio. Objetivo dessas audiências é exatamente ouvir as entidades

que representam os trabalhadores, o setor produtivo e os juristas.

Mais de 150 entidades através de requerimento de parlamentares

se credenciaram para participar das audiências, mas vamos abrir

espaço para 40 expositores. Portanto, essas audiências vão ser

fundamentais e quero apresentar o relatório do final da primeira

quinzena de maio, disse.”

Apesar do empenho, a tarefa pode não ser tão fácil. A previsão é de

um embate acentuado, já que a Frente Parlamentar Mista em

Defesa do Serviço Público está descontente com a proposta atual.

Com isso, há risco na tramitação da PEC. O tom da CCJ deve ditar o

ritmo, o receio é que os oposicionistas apresentem emendas para

diminuir a abrangência da reforma. Mesmo assim, o relator está
confiante que a matéria seja colocada na pauta o mais breve

possível e vá ao plenário com celeridade. Ele até um prazo e prevê a

aprovação ainda no primeiro semestre.

Relator prevê reforma

administrativa ainda no primeiro

semestre



Apesar dos benefícios de uma Reforma Tributária, os senadores

Nelsinho Trad (PSD-MS) e Simone Tebet (MDB-MS), apontaram que

o assunto não é prioridade para o governo e que dificilmente deve

entrar na pauta do Congresso Nacional em 2021.

Durante participação no webinar Tributologia, a senadora disse que

a Reforma Tributária é pauta prioritária para o Congresso, mas que

os parlamentares dependem do Executivo para tratá-la com essa

importância.

“Não se faz Reforma Tributária se o governo não quiser e, eu tenho

a impressão que ela não está mais na agenda prioritária do governo

e, não necessariamente a proposta que o governo quer apresentar

ao Congresso Nacional é a reforma certa para o país e a que o

Congresso está disposto a aprovar. Eu vejo dois grandes

problemas, que é a vontade real do Executivo de reformar o sistema

tributário brasileiro e que reforma entregar para o país. Somos os

arquitetos dessa reforma, mas sem os números e uma base do

governo eu acho muito difícil ela prosperar”.

Concordando com Simone em relação a prioridade da Reforma

Tributária, o senador, Nelsinho Trad pontuou que a mudança no

sistema tributário não é vista como necessária. “Eu também vejo

que não há prioridade por parte de quem deveria ter na questão de

conduzir esse processo da Reforma Tributária. Se você recapitular,

sem a questão da pandemia, que foi um vácuo nessa história, o

governo priorizou a Reforma da Previdência e ficou em cima dessa

questão”, recordou.

Reforma Tributária não é

prioridade para governo,

dizem senadores do MS



Em decisão unânime, os ministros do STF declararam a

inconstitucionalidade de dispositivos da LC 87/96, conhecida como

Lei Kandir, que previam a incidência do ICMS na transferência

interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo

contribuinte. O voto condutor foi liderado pelo relator, ministro Edson

Fachin. O caso foi julgado em plenário virtual, em votação finalizada na

sexta-feira (16.04).

Ministro Edson Fachin, relator, julgou o pedido improcedente,

declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no

trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13,

§4º, da LC 87/96.

Segundo o relator, a circulação de mercadorias que gera incidência de

ICMS é a jurídica. “Entendo, assim, que o mero deslocamento entre

estabelecimentos do mesmo titular, na mesma unidade federada ou

em unidades diferentes, não é fato gerador de ICMS, sendo este o

entendimento consolidado nesta Corte, guardiã da Constituição, que

o aplica há anos e até os dias atuais.”

O ministro ainda complementou:

“Ainda que algumas transferências entre estabelecimentos do

mesmo titular possam gerar reflexos tributários, a interpretação de

que a circulação meramente física ou econômica de mercadorias gera

obrigação tributária é inconstitucional. Ao elaborar os dispositivos

aqui discutidos houve, portanto, excesso por parte do legislador.”

Leia o voto de Fachin na íntegra:

 >>Voto Fachin 

Trechos da Kandir sobre ICMS

são inconstitucionais

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/4/96A39684B91CCF_voto-fachin.pdf


As próximas etapas do Pix, sistema de pagamento instantâneo do

Banco Central (BC), podem incluir a implementação do Pix

internacional, que permitirá a transferência em tempo real de

recursos do Brasil para o exterior. A ferramenta está em estudo,

ainda sem previsão para entrar em funcionamento, mas o BC deve

propor em breve uma série de mudanças nas normas cambiais,

visando a modernização do sistema de câmbio e a introdução de

novas tecnologias como essa.

De novembro de 2020 a janeiro deste ano, a autoridade monetária

abriu a Consulta Pública nº 79 (CP 79), para receber sugestões da

proposta de aperfeiçoamento da regulamentação cambial. O

assunto foi discutido no webinar “CP 79: A Evolução dos

Facilitadores de Pagamento Internacionais”, realizado na última

terça-feira (13) pela Associação Brasileira de Internet (Abranet).

De acordo com o chefe do Departamento de Regulação Prudencial e

Cambial (Dereg) do Banco Central, Lúcio Oliveira, a consulta teve

mais de 300 contribuições e todas estão sendo analisadas pelo BC,

antes da nova norma ser votada pela diretoria colegiada do banco.

O objetivo é trazer novos arranjos de pagamento de forma mais

clara para dentro da regulamentação cambial, abrir o leque de

possibilidades de operações e potencializar os serviços prestados

por meio digital.

Mudanças nas normas cambiais

abrem caminho para Pix internacional



Projetos de moedas digitais têm avançado pelo mundo. O banco

central do Reino Unido criou uma força-tarefa para avaliar a criação

de um “Britcoin”. Enquanto isso, o Japão já começou a primeira fase

do seu projeto que se estenderá por um ano, até o fim de março de

2022. 

E por aqui, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que

trará “em breve” novidades sobre o lançamento do dinheiro digital

oficial, que vem sendo desenhado pela autoridade monetária nos

últimos meses. A instituição já trabalha com alternativas para a

implementação para até 2022. A ideia é que a moeda funcionaria

como um complemento ao Pix e seria distribuída pelo sistema

financeiro, como é feito com o dinheiro físico, só que por meio

digital.

Mas a China é o país mais avançado: recentemente os testes do

yuan digital avançaram para Hong Kong e já começou a explorar

protocolos de transferência com a Tailândia e os Emirados Árabes

Unidos. A moeda, no entanto, é diferente da criptomoeda: é
controlada pelo Banco Central chinês e não prevê anonimato, o que

para muitos especialistas, seria mais uma forma de controle do

governo chinês.

Inglaterra analisa criação de

uma moeda digital britânica



Estudo publicado pela Auditoria Cidadã da Dívida, em abril, revela

atuação do sistema da dívida como mecanismo de dominação e

apresenta histórico sobre a dívida dos estados que vem se

agravando desde a década de 90, quando sofreu o impacto dos

erros de política monetária adotada pelo Banco Central. “Este

elevou absurdamente as taxas de juros sob a justificativa de

“combater a inflação”, a qual, na verdade, era provocada por outros

fatores não influenciados pelos juros”.

O artigo é coordenado pela auditora fiscal da Receita Federal

aposentada, Maria Lucia Fattorelli, e conta com a colaboração de

Maria Aparecida Meloni (Papá), vice-presidente da Febrafite, de

auditores fiscais, voluntários e apoiadores da Auditoria Cidadã.

Clique aqui para acessar o estudo completo.

Auditoria Cidadã publica estudo

sobre a dívida dos estados

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/breve-historico-da-divida-dos-estados-ate-a-proposta-de-regime-de-recuperacao-fiscal-revela-atuacao-do-sistema-da-divida-como-mecanismo-de-dominacao-por-maria-lucia-fattorelli/


Taxar livros: novo obstáculo

para reduzir fosso social

Nesta sexta-feira (23), Dia Mundial do Livro, vale lembrar que, além

de entretenimento cultural de qualidade, os livros, tidos como a

maior invenção da humanidade no último milênio, propiciam, pelo

acesso ao conhecimento e a ampliação do universo cultural dos

indivíduos, condições para alçarem voos com autonomia e

exercitarem sua plena cidadania.

Já são 27 milhões os brasileiros de classes C, D e E que, ao

contrário do que supõe o governo, consomem esse tipo de produto.

Ainda é pouco. Isso só se tornou possível porque se fez, em 2004,

no governo Lula, a desoneração fiscal, que zerou o PIS-Cofins, que

ia de 3,65% a 9,5%.

Mais que produzir ligeira redução de preços nos anos seguintes, a

medida estancou a onda de quebradeiras de editoras e livrarias e

animou o mercado a lançar itens mais baratos, como os livros de

bolso. Esse é um dos papéis das políticas públicas!

Agora, com o país e a economia abalados pela pandemia, onerar os

livros, como pretende, na contramão da história, o governo, é dar

um tiro no pé dos mais pobres. Os 12% de taxas que se pretende

na reforma tributária do ministro Paulo Guedes —contrariando a

Constituição, que veda que União, estados e municípios onerem os

livros— farão subir os preços em 20%, em média. O que hoje custa

R$ 50 irá para R$ 60, tornando-o mais caro e inacessível a quem

menos pode pagar.



Os deputados estaduais aprovaram em segunda discussão o

Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 03/2020, que muda os

critérios de distribuição de parcela da receita tributária aos

municípios para estimular a melhoria na Educação. A matéria é de

autoria do deputado Gerson Claro (PP) e coautoria de outros 13
parlamentares e visa alterar a redação do parágrafo único do artigo

153 da Constituição de MS, que trata sobre as parcelas de receita

do ICMS pertencentes aos municípios.

A redação proposta prevê, entre os critérios de repasse, a melhoria

nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade,

considerado o nível socioeconômico dos educandos. “Estamos

adequando a Constituição Estadual com a Federal, que mudou a

fórmula de cálculo do rateio, criando o ICMS Educação, para que os

municípios criem condições para a melhoria da Educação”, explicou

o deputado Gerson Claro – saiba mais aqui. A matéria segue à
promulgação.

Em redação final, aprovaram o Projeto de Lei Complementar

01/2021, do Poder Executivo, que possibilita às empresas, que não

pagaram a contribuição a que se referem os artigos 27-A a 27-C da

Lei Complementar 93/2001, que regularizem o pagamento em

condições especiais, com até 24 parcelas e redução de multas e

juros. Vai ao expediente.

Aprovada mudança no rateio do

ICMS para melhoria da Educação



Dois pedidos de vistas marcaram a votação da sessão desta

quinta-feira (22) na Assembleia Legislativa. A deputada Mara

Caseiro (PSDB) pediu prazo para analisar melhor a proposta do

deputado Renan Contar (PSL) que obriga a colocação, em obras

públicas, de placas com informações sobre a contrato celebrado

para execução dos trabalhos.

Em contrapartida, Contar pediu vistas ao projeto do Poder

Executivo, que promove reforma administrativa na estrutura

estadual e cria duas secretarias. Ele quer analisar melhor a emenda

aditiva da deputada Mara Caseiro, que foi anexa ao texto original.

A tucana acrescentou ao projeto do governo a possibilidade de abrir

créditos adicionais, no limite dos saldos das dotações

orçamentárias dos órgãos ou das entidades instituídos, extintos,

fusionados ou incorporados, destinados à implantação da estrutura

organizacional da lei.

Até a próxima terça-feira (27) os dois parlamentares terão tempo

para avaliar as matérias e ter um parecer para votação. Com isso, o

prazo para criação das secretarias da Casa Civil e da Cidadania e

Cultura no governo do Estado ganha mais uma semana de espera

para a implantação.

Reforma administrativa fica para

próxima semana com pedido de vista



Os empresários sul-mato-grossenses que aderirem ao Regime

Optativo de Tributação (ROT), até o dia 30 de abril de 2021, estarão

dispensados de recolher o complemento de ICMS desde o

nascimento da obrigação tributária. Isso porque a criação desse

regime foi uma forma do Governo do Estado oferecer segurança

jurídica aos contribuintes, tornando a base de cálculo da

substituição tributária definitiva, haja vista decisão do Supremo

Tribunal Federal que manteve posicionamento contrário.

O Secretário Estadual de Fazenda, Felipe Mattos, explica que em

anos anteriores o Supremo Tribunal Federal (STF) vinha julgando

pela definitividade da base de cálculo da ST. Contudo, o STF reviu

esse posicionamento no julgamento do recurso extraordinário RE –

593849, que começou a produzir efeitos a partir de 29 de

dezembro de 2017.

Por conta disso, a base de cálculo fixada pela ST passou a não ser

mais definitiva, e tanto o contribuinte quanto o Estado, passaram a

ter direito ao ressarcimento e complemento, respectivamente. Isto

é, o empresário quando vende mais barato que a base de cálculo ST,

tem o direito ao ressarcimento e, no mesmo sentido, o Estado tem

o direito de cobrar o complemento do tributo se ele vender por

preço maior do que foi retido.

“Essa decisão judicializou demais a questão. Pensando na

segurança jurídica de ambos os lados, o Governo decidiu criar o

regime optativo, que significa que o Estado não vai cobrar a

diferença do preço que foi vendido no varejo, nem o contribuinte

pedir a devolução de imposto”, disse o secretário.

ROT: adesão até dia 30 de abril

dispensa recolhimento de forma

retroativa



Em razão da Portaria ME nº 424, de 29 de dezembro de 2020, o

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou o Decreto nº
15.655, que fixa as novas idades para à percepção de cada cota

individual da pensão por morte, de que tratam os itens 1, 2, 3, 4, 5 e

6 da alínea “b” do inciso VIII do § 1º do art. 50-A da Lei nº 3.150, de

22 de dezembro de 2005, acrescentado pela Lei Complementar nº
274, de 21 de maio de 2020.

O direito à percepção de cada cota individual da pensão por morte

cessará para o cônjuge ou companheiro e o cônjuge divorciado ou

separado com percepção de pensão alimentícia estabelecida

judicialmente, com o transcurso dos seguintes novos períodos:

Três anos, com menos de 22 anos de idade; seis anos, entre 22 e

27 anos de idade; 10 anos, entre 28 e 30 anos de idade; 15 anos,

entre 31 e 41 anos de idade; 20 anos, entre 42 e 44 anos de idade;

e vitalícia, com 45 ou mais anos de idade.

Vale destacar que o escalonamento de idade já era previsto na

legislação, tendo apenas ocorrido a readequação nos termos da

Legislação Federal. O Decreto entra em vigor na data de sua

publicação, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2021. Para

conferir a publicação na íntegra, acesse as páginas 02 e 03 da

edição nº 10.479 do Diário Oficial do Estado.

Governo publica novas

idades para pensão por

morte para cônjuges



O prazo para que todos os servidores realizem o preenchimento do

Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) começou no

último dia 15 de abril e segue até o dia 31 de maio, dando início ao

cronograma de atividades da Avaliação de Desempenho Individual

de 2021.

Durante esta primeira etapa, o gestor, junto com o seu liderado,

descreve as entregas que devem ser executadas durante o ano em

um formulário, além das competências necessárias, ações para

desenvolvimento e seus pontos fortes.

Após o líder finalizar o preenchimento, o servidor deve entrar no seu

sistema para efetuar a validação. O preenchimento e a validação do

PGDI encerram na mesma data e devem ser realizados através do

site do programa Gestão por Competência:

www.gestaoporcompetencia.ms.gov.br.

Em casos de dúvidas, é necessário que o servidor entre em contato

com o responsável pela Gestão por Competência de seu órgão ou

com o RH. A lista com os telefones de contato e e-mail de todos os

gestores está disponível no menu ‘Equipe’, aba ‘Gestores Órgãos’.

Prazo para preenchimento do

PGDI já está aberto

http://www.gestaoporcompetencia.ms.gov.br/


Desejamos a todos um

excelente final de semana.

@sindifiscoms Sindifisco-MS

Leia mais no nosso site www.sindifisco-ms.org.br
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