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“SISTEMA S”: COMO REAVER VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
Em dezembro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça determinou a paralisação de todos
os processos que estão em trâmite judicial sobre a limitação da base de cálculo da
contribuição do “Sistema S” (salário educação, Incra, Sesc, Sebrae, Senai, Sesi) para 20
salários mínimos. A medida foi adotada para unificar a solução sobre o tema, tendo em
vista a divergência apresentada pelos Tribunais Regionais Federais e pela própria Corte
Superior.
É importante ressaltar que o empresário ainda pode ingressar com ação judicial para
reaver o que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos (a contar da distribuição da ação),
o que deve ser feito o quanto antes. Isso porque, caso o STJ module os efeitos da decisão,
somente terá direito à restituição quem entrou com ação antes do julgamento.
Em regra geral, os empresários devem recolher 5,8% sobre a remuneração total paga ao
empregado a título de contribuição destinada a terceiros, o chamado “Sistema S”. Uma
empresa com remuneração total aos empregados no valor de R$ 100 mil, por exemplo,
deve pagar R$ 5.800,00 de contribuição dos terceiros. Ocorre que se a base de cálculo for
limitada a 20 salários mínimos, a contribuição será de no máximo R$ 1.276,00. Uma
economia tributária significativa, dependendo do porte da empresa.

DECISÕES RECENTES NA ÁREA TRIBUTÁRIA
DIFAL: COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA PODE SER
CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL
A Emenda Constitucional 87/2015 alterou a Constituição Federal para que o valor
arrecadado de ICMS seja distribuído entre os Estados de origem e destino da mercadoria. Com
a implementação do diferencial de alíquota (DIFAL), o ICMS passa a ser recolhido por ambos.
O tema ainda está em julgamento do Supremo Tribunal Federal. Os primeiros votos
foram favoráveis ao contribuinte para declarar a inconstitucionalidade da cobrança em
razão da falta de lei complementar. Com isso, empresários que realizam operações
interestaduais de mercadorias, seja na condição de remetente ou destinatário, podem
questionar na Justiça a cobrança do diferencial de alíquota.

PIS E COFINS EXCLUÍDOS DA SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO:
TRIBUTO NÃO É FATURAMENTO
O STF também decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo sobre a qual incidem
PIS e Cofins. Com base nessa decisão, o juiz da 2ª Vara Federal de Curitiba, concedeu
mandado de segurança impetrado por uma empresa de papéis para que ela possa recolher
essas duas contribuições sem que a base de cálculo dos tributos seja composta pelas mesmas.
A decisão também autoriza a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos
últimos cinco anos, atualizados pela taxa Selic.
Empresário! Fique atento a possíveis alterações legais na Área Tributária
e, se necessário, busque orientação jurídica!

CARNAVAL, TRABALHO E PANDEMIA
Nesse ano, diversas cidades cancelaram ou adiaram as festas de Carnaval devido à
pandemia da Covid-19. Mas o feriado permanece? Empresas poderão optar por trabalhar
nesses dias? Caso decidam trabalhar, continuam tendo que pagar a mais aos funcionários? O
que muda?
Confira abaixo as orientações da Dra. Flávia Santana de Oliveira, coordenadora do
Núcleo do Direito do Trabalho da Alvares Advogados.
No Brasil, após os feriados de Natal e Ano Novo, todos se preparam para o Carnaval, que é
tradicionalmente uma grande comemoração em nosso País, que se traduz em festas de rua,
bares, clubes e desfiles de escolas de samba. Porém, como será nosso carnaval em 2021, diante
da Pandemia da Covid-19? Não há como negar que as festividades de fim de ano geraram um
aumento nas taxas de contaminação e transmissão da doença, de forma que diversas cidades
cancelaram ou adiaram o Carnaval para evitar aglomerações.
Oficialmente o Carnaval não é feriado nacional e a data é declarada como ponto facultativo
para Estados e Municípios, os quais a definem anualmente. Para o ano de 2021, algumas
Capitais já se manifestaram a respeito, de forma que, entre os dias 13 e 16 de fevereiro, a festa
não acontecerá em Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo, Salvador, Recife e Rio de Janeiro.
As cidades ainda avaliam se vão transferir os pontos facultativos para outras datas, que
dependem das condições sanitárias para liberar quando a segurança da população for garantida.
Já o Estado de Pernambuco determinou o cancelamento das festividades em todo seu território,
mas manteve o feriado em seu calendário.
Em Guarulhos não haverá ponto facultativo municipal nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2021
e todas as repartições públicas, assim como os serviços nas áreas de saúde, não terão
interrupção nessas datas.

Trabalho nas empresas: a folga será cancelada?
As empresas devem procurar as informações da localidade de seu Estado e seu Município.
Para elas, tratam-se de dias normais de trabalho - não se trata de trabalho extraordinário e não
traduz em remuneração extra ao empregado. Apenas por questões culturais, as empresas
costumam não trabalhar na segunda e terça-feira, concedendo essa folga aos seus
colaboradores.
Mas a folga será cancelada? Segundo noticiários, os RH’s das empresas em geral não
mencionam o plano de cancelar as folgas de carnaval (segunda e terça-feira), tanto é que
Bancos e Bolsas de Valores mantiveram os feriados. Fecham na sexta e só reabrem na
quarta-feira à tarde.
Da mesma forma, de acordo com a Lei nº 5.010/66, o Carnaval é considerado feriado para os
Tribunais Superiores (STF, TST, STJ) e não haverá expediente, assim como, por exemplo,
também no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2), conforme Portaria GP n°
36/2020.
Porém, se a empresa entender por cancelar a folga, é possível negociar com o empregado os
referidos dias, por meio de compensação ou abono ou banco de horas.
A recomendação em geral é que as equipes de Recursos Humanos pesquisem e conversem
com seus funcionários, inclusive negociem com os mesmos para garantir que os colaboradores
trabalhem contentes e satisfeitos.
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