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Capa

ASPECTOS 

TRIBUTÁRIOS 

DA LEI ESTADUAL 

17.293

Em 16 de outubro, foi publicada a Lei 

estadual 17.293/2020, que estabelece medidas 

voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das 

contas públicas no Estado paulista.

Com a justificativa de viabilizar a adoção de medidas 

a fim de dotar o Estado de meios econômicos 

para o enfrentamento da grave situação fiscal – 

decorrente dos efeitos negativos da pandemia 

de covid-19 sobre as receitas públicas –, a lei 

também promoveu alterações na esfera tributária. 

Veja, a seguir, os pontos mais importantes.

E
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DISPENSA DE CONTESTAÇÃO

A Procuradoria-Geral do Estado fica dispensada de 

contestar ou recorrer e a desistir de recurso já interposto, 

no processo judicial de matérias já pacificadas pela 

jurisprudência, nos termos do art. 57 da Lei  17.293/2020 

e Resolução PGE-28, de 19 de novembro de 2020.

TRANSAÇÃO

A Procuradoria Geral do Estado fica autorizada a 

celebrar transação de débitos de natureza tributária 

e não tributária, com possíveis reduções do valor dos 

débitos, conforme dispõe o art. 41 da Lei 17.293/2020 

e Resolução PGE-27, de 19 de novembro de 2020.
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IPVA

Altera os critérios para concessão de isenção da 

pessoa com deficiência, restringindo para casos de 

deficiências severas ou profundas que permitam 

a condução de veículo adaptado e customizado 

ou que impossibilitem sua condução.

A redução de 50% do imposto sobre os veículos 

destinados à locação, de propriedade de 

empresas locadoras, deixa de existir.
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ICMS

Com relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS), destacamos as alterações dispostas a seguir:  

Autoriza o Poder Executivo a: 

> renovar os benefícios fiscais em vigor. Alíquota inferior 

    a 18% é equiparada a benefício fiscal; 

> reduzir os benefícios fiscais e financeiros-fiscais 

     relacionados ao ICMS, na forma do Convênio Confaz 42/2016.

cesta básica – autoriza o Poder Executivo a devolver o ICMS 

sobre os produtos da cesta básica para as famílias de baixa 

renda (similar ao Programa da Nota Fiscal Paulista). 
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novos benefícios f iscais – somente serão concedidos 

após manifestação do Poder Legislativo. Após publicação 

de decreto do Poder Executivo, o Legislativo tem 15 dias 

para se manifestar. Na concordância ou ausência de 

manifestação no prazo, o Executivo fica autorizado a 

implementar os convênios aprovados, desde que haja 

previsão da despesa na Lei Orçamentária Anual (LOA).
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substituição tributária (complemento) – o imposto 

retido antecipadamente será complementado 

pelo contribuinte substituído quando:

> o valor da operação final for maior que 

     a base de cálculo da retenção;

> da superveniente majoração da carga 

     tributária incidente sobre a operação final.

CAPA 7  tn #207



Capa

substituição tributária (varejo) – autoriza 

o Poder Executivo a instituir regime optativo 

de tributação da Substituição Tributária (ST), 

para segmentos varejistas, com dispensa de 

complementação, na hipótese em que o preço 

praticado na operação final for superior à base de 

cálculo do ST, compensando-se com a restituição 

do imposto assegurada ao contribuinte.
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AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA EM 2021

No mesmo dia em que foi sancionada a lei estadual, 

foi publicado o Decreto 45.490/2020, que regula o 

CMS, e os Decretos 65.252, 65.253, 65.254 e 65.255, 

que resultarão em aumento da carga tributária em 

2021. Confira as principais alterações a seguir.

1. decreto 65.252/2020: altera o período de 

vigência de diversos benefícios fiscais para 31 de 

dezembro de 2020 (era 31 de outubro de 2020).

9  tn #207



Capa

2. decreto 65.253/2020: altera as alíquotas internas do ICMS.

No período de 15 de janeiro de 2021 até 15 de janeiro de 2023:

> a alíquota interna do ICMS sujeita às alíquotas 

    de 7% (preservativo, ovos e embalagem para ovos), 

    será acrescida do adicional de 2,4%, totalizando 

    9,4% – art. 53-A do Regulamento de ICMS (RICMS); 

> a alíquota interna do ICMS sujeita às alíquotas de 12% 

    (ave, gados bovino e suíno; farinha de trigo; pedra e areia; 

    suprimentos e tratores agrícolas; medicamentos genéricos; 

    etc.), será acrescida do adicional de 1,3%, totalizando 

    13,3% – art. 54 do Regulamento de ICMS (RICMS).
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3. decreto 65.254/2020: altera a definição de isenção 

e restabelece benefícios fiscais a partir de 1º de 

janeiro de 2021, com aumento da carga tributária.

Altera o art. 8º do RICMS, que trata da isenção: 

torna possível a isenção parcial (era total). Nas 

hipóteses de isenções previstas no anexo I do 

RICMS, quando expressamente indicado, as isenções 

aplicam-se sobre o montante equivalente a:

> 75% do valor da operação ou prestação, 

     quando sujeitas à alíquota de 25%;
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> 77% do valor da operação ou prestação, 

     quando sujeitas à alíquota de 18%;

> 78% do valor da operação ou prestação, quando sujeitas 

     à carga tributária de 13,3% ou à alíquota de 12%;

> 79% do valor da operação ou prestação, quando sujeitas 

     à carga tributária de 9,4% ou à alíquota de 7%;

> 80% do valor da operação ou prestação, quando 

    sujeitas à alíquota de 4%.
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Em termos práticos, a isenção parcial resultará 

nas cargas tributárias: 

alíquotas redução da 
isenção

carga 
tributária 
final icms

25% 75% 6,25%

18% 77% 4,14%

12% 78% 2,64%

13,3% 78% 2,93%

9,4% 79% 1,97%

7% 79% 1,47%

4% 80% 0,80%
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Exemplo: para um produto sujeito à alíquota 

de 18%, a isenção será considerada sobre 77% 

do valor da operação, incidindo o imposto 

sobre 23% do valor da operação, que resultará 

na carga tributária final de 4,14%. Portanto, 

um produto isento onde não era devido 

nenhum valor de ICMS, irá incidir 4,14%.
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Benefícios fiscais restabelecidos: a partir de 1º de 

janeiro de 2021, os mesmos benefícios fiscais extintos 

em 31 de dezembro de 2020 pelo Decreto 65.252 são 

restabelecidos, porém, transformando algumas 

isenções integrais em parciais, majorando as bases 

de cálculos reduzidas e alterando os porcentuais dos 

créditos outorgados, de forma que haverá aumento 

da carga tributária em relação aos benefícios vigentes 

até 31 de dezembro de 2020. Condiciona a eficácia 

da prorrogação de tais benefícios, a aprovação de 

convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), autorizando tal prorrogação.
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SEGUE A LISTA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS ALTERADOS.

anexo i – isenções restabelecidas 

até 31 de dezembro de 2022.

> Artigo 4º (Apae – importação de medicamentos). 

> Artigo 14 (cirurgias – equipamentos e insumos). 

> Artigo 18 (deficientes – produtos para  

      instituição pública ou entidade assistencial). 

> Artigo 19 (pessoa com deficiência ou autista – veículo automotor). 

> Artigo 27 (Embrapa – operações diversas). 

> Artigo 34 (Fundação Nacional de Saúde – importação – medicamentos).
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> Artigo 38 (importação de produtos hospitalares). 

> Artigo 40 (importação – saneamento básico). 

> Artigo 41 (insumos agropecuários). 

> Artigo 48 (Ministério da Educação e do Desporto). 

> Artigo 51 (óleo lubrificante usado ou contaminado). 

> Artigo 52 (órgãos públicos – doações para a Secretaria da Educação). 

> Artigo 53 (órgãos públicos – doações para vítimas da seca). 

> Artigo 54 (órgãos públicos – doações para vítimas de catástrofes). 

> Artigo 60 (órgãos públicos – produtos e equipamentos médicos). 

> Artigo 66 (preservativos). 

> Artigo 68 (Pró-Tamar). 

> Artigo 74 (Roraima – insumos e implementos agrícolas). 

> Artigo 75 (sangue – importação de insumos por entidade de   

      hematologia ou hemoterapia). 
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> Artigo 76 (Senai, Senac e Senar). 

> Artigo 91 (Fundo Social de Solidariedade – doações). 

> Artigo 92 (medicamentos). 

> Artigo 94 (medicamentos – órgãos públicos). 

> Artigo 97 (Fome Zero). 

> Artigo 109 (aeronaves – insumos para a fabricação). 

> Artigo 112 (Fundação Zerbini). 

> Artigo 113 (Amigos do Bem). 

> Artigo 116 (Reporto – modernização de zonas portuárias). 

> Artigo 120 (órgãos públicos – programas de fortalecimento e  

      modernização estadual). 

> Artigo 122 (aviões). 

> Artigo 124 (Gasoduto Brasil-Bolívia – manutenção). 

> Artigo 125 (locomotiva e trilho – importação). 

> Artigo 129 (reagente para diagnóstico da doença de chagas). 
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> Artigo 130 (medicamentos e equipamentos destinados à pesquisa    

      com seres humanos).  

> Artigo 133 (Metrô – implantação da Linha 4). 

> Artigo 134 (Programa Caminho da Escola –  

      Ministério da Educação). 

> Artigo 138 (ProInfo – Ministério da Educação). 

> Artigo 143 (peça de aeronave substituída em 

      virtude de garantia).  

> Artigo 150 (Gripe A – medicamento para tratamento). 

> Artigo 152 (União dos Escoteiros do Brasil). 

> Artigo 164 (Fundação Museu da Imagem e do Som – MIS).
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anexo i – isenções parciais (artigo 8º, parágrafo 

único, item 2 ricms) até 31 de dezembro de 2022. a 

isenção, que era integral, passa a ser parcial.

> Artigo 12 (bulbo de cebola). 

> Artigo 41 (insumos agropecuários). 

> Artigo 49 (moluscos). 

> Artigo 65 (pós-larva de camarão). 

> Artigo 72 (reprodutor caprino – importação). 

> Artigo 74 (Roraima – insumos e implementos agrícolas).
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> Artigo 116 (Reporto – modernização de zonas portuárias). 

> Artigo 125 (locomotiva e trilho – importação). 

> Artigo 131 (máquinas e equipamentos de radiodifusão). 

> Artigo 146 (importação – equipamento médico e hospitalar). 

> Artigo 151 (locomotiva). 

> Artigo 163 (bola de aço).
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anexo ii – reduções da base de cálculo 

restabelecidas até 31 de dezembro de 2022 

(sem alteração no porcentual).

> Artigo 1º (aeronaves, partes e peças). 

> Artigo 25 (veículos). 

> Artigo 41 (novilho precoce). 

> Artigo 43 (mandioca) – redução não se aplica 

      na saída destinada a optante pelo Simples Nacional, 

      nem consumidor final. 

> Artigo 63 (Regime de Tributação Unificada – RTU). 

> Artigo 64 (veículos militares, partes e peças).
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anexo ii – reduções da base de cálculo 

restabelecidas até 31 de dezembro de 2022 

(com alteração no porcentual 

ou novas restrições).

> Artigo 9º (insumos agropecuários) – 

     reduzida em 47,2% (era 60%). 

> Artigo 10 (insumos agropecuários – rações e adubos) –  

     reduzida em 23,8% (era 30%). 
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> Artigo 12 (máquinas industriais e implementos agrícolas): 

máquinas industriais: operações interestaduais com alíquota 

de 7%, carga tributária de 5,5% (era 5,14%), com alíquota de 12%, 

carga tributária de 9,5% (era 8,8%); 

máquinas agrícolas: operações interestaduais com 

alíquota de 7%, carga tributária de 4,7% (era 4,1%), com 

alíquota de 12%, carga tributária de 8% (era 7%).

> Artigo 14 (pedra britada e pedra de mão) –  

     reduzida em 26,4% (era 33,33%). 

> Artigo 15 (pó de alumínio) – carga    

     tributária de 13,3% (era 12%).
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> Artigo 17 (refeição) – base de cálculo de 76,2% (era 70%). 

> Artigo 40 (cristal e porcelana) – redução não se aplica na saída    

      destinada a optante pelo Simples Nacional, nem consumidor final. 

> Artigo 42 (alho) – reduzida em 39,5% (era 50%). 

> Artigo 46 (Biodiesel – B-100) – carga tributária de 13,3% (era 12%). 

> Artigo 66 (mercadorias de cobre) – redução não se 

      aplica na saída destinada a optante pelo Simples Nacional, 

      nem consumidor final. 

> Artigo 70 (areia) – reduzida em 26,4% (era 33,33%).
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anexo iii – créditos outorgados  

estabelecidos até 31 de dezembro de 2022 

(com alteração no porcentual).

> Artigo 4º (direitos autorais) – crédito de 80% (era integral). 

> Artigo 14 (adesivo hidroxilado – garrafas PET) – crédito de 46,9% 

      do imposto (era 60%). 

> Artigo 20 (programa de ação cultural). 
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> Artigo 36 (pá carregadeira de rodas, escavadeira hidráulica 

     e retroescavadeira) – operações interestaduais com alíquota de     

     12%, carga tributária de 6,6% (era 5%), com alíquota de 7% carga   

     tributária de 5,4% (era 5%). 

> Artigo 42 (máquina semiautomática sem centrífuga)  

     – operações internas com carga tributária de 5,1% (era 3%),   

     interestaduais, carga tributária de 1,5% (sem alteração). 

> Artigo 44 (Amigos do Bem).
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4. decreto 65.255/2020: altera os porcentuais dos 

benefícios fiscais e restringe sua aplicação, no período 

de 15 de janeiro de 2021 a 15 de janeiro de 2023.

anexo i – isenções (restringe sua aplicação).

> Artigo 2º (aids – medicamentos para tratamento). 

> Artigo 5º (áreas de livre-comércio). 

> Artigo 17 (deficientes – produtos diversos). 

> Artigo 24 (embarcação pesqueira). 

> Artigo 29 (energia elétrica). 

> Artigo 73 (reprodutor/matriz). 

> Artigo 81 (usinas produtoras de energia elétrica). 

> Artigo 84 (Zona Franca de Manaus). 

> Artigo 126 (sistemas de medição de vazão).
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anexo i – isenções parciais (artigo 8º, 

parágrafo único, item 2 ricms). a isenção, 

que era integral, passa a ser parcial.

> Artigo 10 (Benefícios Fiscais a Programas 

      Especiais de Exportação –Befiex). 

> Artigo 16 (deficientes – cadeira de rodas e próteses). 

> Artigo 17 (deficientes – produtos diversos). 

> Artigo 23 (embarcação nacional). 

> Artigo 28 (oócito/embrião/sêmen). 

> Artigo 36 (hortifrutigranjeiros). 

> Artigo 43 (leite pasteurizado). 

> Artigo 45 (máquina de selecionar fruta – importação). 

> Artigo 50 (muda de planta). 

> Artigo 76 (Senai, Senac e Senar). 
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> Artigo 98 (algodão). 

> Artigo 99 (borracha). 

> Artigo 103 (leite). 

> Artigo 104 (hortifrutigranjeiros para industrialização). 

> Artigo 105 (partes e peças para fabricação de trator, 

      caminhão e ônibus). 

> Artigo 107 (indústria naval/infraestrutura portuária). 

> Artigo 118 (tratores agrícolas e colheitadeiras). 

> Artigo 123 (farinha de mandioca). 

> Artigo 165 (mudas de seringueira). 

> Artigo 166 (energia elétrica – microgeradores e minigeradores). 

> Artigo 171 (IPT – materiais de referência). 

> Artigo 172 (bens e mercadorias digitais).
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anexo ii – reduções da base de cálculo  

(restringe sua aplicação e altera porcentuais).

> Artigo 2º (Befiex) – restringe a redução a 80% do Imposto de Importação (II). 

> Artigo 6º (equino puro-sangue) – reduzida em 26,3% (era 33,33%). 

> Artigo 8º (gás liquefeito de petróleo [GLP] e gás natural) – carga tributária   

     GLP de 13,3% (era 12%), gás natural: 15,6% (era 15%). 

> Artigo 11 (máquinas, aparelhos e veículos usados) – reduzida em 69,3% (era   

      90%) para veículos, 73% (era 95%) para máquinas agrícolas e 61,8% (era 80%)     

      para as demais máquinas. 

> Artigo 16 (radiochamada) – carga tributária de 13,5% (era 10%). 

> Artigo 18 (televisão por assinatura) – carga tributária de 14,6% (era 12%). 

> Artigo 19 (transporte de leite) – carga tributária de 6,5% (era 5%). 

> Artigo 20 (usinas produtoras de energia elétrica) – carga tributária 

      de 13,3% (era 12%). 
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> Artigo 26 (desenvolvimento agropecuário) – carga 

      tributária de 9,4% (era 7%). 

> Artigo 27 (desenvolvimento industrial e agropecuário, programa    

      habitacional e outros) carga tributária de 13,3% (era 12%). 

> Artigo 28 (desenvolvimento industrial/construção civil) – carga  

      tributária de 13,3% (era 12%). 

> Artigo 29 (carroçaria de ônibus) – carga tributária de 10,2% (era 8%). 

> Artigo 30 (produtos de couro, sapatos, bolsas, cintos, carteiras e outros   

      acessórios) – saída interna do fabricante de produtos do capítulo 64 da    

      Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) do Sistema Harmonizado (SH),  

      carga tributária de 12% (era 7%) – redução não se aplica na saída destinada  

      a optante pelo Simples Nacional, nem consumidor final. 

> Artigo 31 (algodão em pluma) – reduzida em 47,2% (era 60%).  

> Artigo 32 (atacadista de couro) – redução não se aplica na saída  

      destinada a optante pelo Simples Nacional. 
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> Artigo 44 (telecomunicações – call center) – carga tributária de   

      17,2% (era 15%). 

> Artigo 47 (rastreamento de veículo e carga) – carga tributária de  

      9,8% (era 5%). 

> Artigo 50 (veiculação de mensagens de publicidade e  

      propaganda na televisão por assinatura) – carga tributária de  

      13,5% (era 10%). 

> Artigo 51 (queijos) – carga tributária de 13,3% (era 12%). 

> Artigo 52 (produtos têxteis) – redução não se aplica na saída  

      destinada a optante pelo Simples Nacional, nem consumidor final. 

> Artigo 53 (hidrocarbonetos líquidos – solventes) – redução não se  

      aplica na saída destinada a optante pelo Simples Nacional. 

> Artigo 55 (lâmpadas, luminárias refletores, fitas e painéis; todos  

      LED [diodo emissor de luz]) – redução não se aplica na saída  

      destinada a optante pelo Simples Nacional, nem consumidor final. 

33 tn #207



Capa

> Artigo 56 (MDP [partículas de média densidade], MDF [fibras de   

      média densidade] e chapas de fibras de madeira) – redução não se    

      aplica na saída destinada a optante pelo Simples Nacional. 

> Artigo 57 (células fotovoltaicas) – redução não se aplica na saída  

      destinada a optante pelo Simples Nacional, nem consumidor final. 

> Artigo 58 (barras de aço) – carga tributária de 13,3% (era 12%). 

> Artigo 61 (suco de laranja) – carga tributária de 13,3% (era 12%). 

> Artigo 62 (solução parenteral) – carga tributária de 8% (era 7%). 

> Artigo 65 (carrocerias sobre chassi, vagões ferroviários de carga,  

      carrocerias para veículos automóveis, reboques e semirreboques) –  

      carga tributária de 13,3% (era 12%). 

> Artigo 67 (veiculação de mensagens de publicidade e propaganda  

      em mídia exterior) – carga tributária de 9,8% (era 5%). 

> Artigo 69 (biogás e biometano) – carga tributária 

      de 13,3% (era 12%). 

34 tn #207



Capa

> Artigo 71 (amido de milho, glicose e xarope de glicose, outros açúcares e   

      xaropes de açúcares oriundos do milho, amido modificado e dextrina de  

      milho, colas à base de amidos de milho, de dextrina ou de outros amidos  

      modificados de milho) – redução não se aplica na saída destinada a optante  

      pelo Simples Nacional, nem consumidor final. 

> Artigo 72 (ônibus movido a energia elétrica) – carga tributária  

      de 13,3% (era 12%). 

> Artigo 73 (softwares) – carga tributária de 7,9% (era 5%). 

> Artigo 74 (carne) – carga tributária de 11,2% (era 11%) saída interna a  

      consumidor final; 7% nas demais saídas internas (sem alteração) – redução  

      não se aplica na saída destinada a optante pelo Simples Nacional. 

> Artigo 75 (pneus e câmaras de ar – saída interna) – redução não se aplica  

      na saída destinada a optante pelo Simples Nacional, nem consumidor final. 

> Artigo 76 (fluordeoxiglicose-FDG) – carga tributária de 13,3% (era 12%).
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anexo iii – créditos outorgados 

(restringe sua aplicação e altera alíquotas).

> Artigo 2º (amendoim) – crédito de 47,3% (era 60%). 

> Artigo 13 (lã ou palha de aço ou ferro) – crédito de 5,5% (era 6,97%). 

> Artigo 15 (malte para a fabricação de cerveja ou chope) – crédito de 5,1%   

     (era 5,9%) saída interna; crédito de 2,3% (era 2,9%) saída interestadual. 

> Artigo 21 (obra de arte) – crédito de 39,3% (era 50%). 

> Artigo 23 (acetona e bisfenol) – crédito de 5,5% (era 7%). 

> Artigo 24 (aquisição de leite cru para produção de queijo ou requeijão)   

     – crédito de 9,7% (era 12%) saída interna; crédito de 9,3% (era 12%) saída  

     interestadual com alíquota de 12%; e crédito de 5,5% saída interestadual  

      com alíquota de 7% (era 12%). 
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> Artigo 26 (embarcações de recreio ou de esporte) – crédito de   

     9,7% (era 7%) saída interna; crédito de 8,1% (era 7%) saída   

     interestadual com alíquota de 12%; e crédito de 7% saída interestadual  

     com alíquota de 7% (era 7%). 

> Artigo 27 (aves/produtos do abate em frigorífico paulista) – crédito  

      de 5,6% (era 7%). 

> Artigo 28 (amido e fécula da mandioca) – crédito de 4% (era  

      3,5%) saída interestadual com alíquota de 12%; crédito de 3,5% saída  

      interestadual com alíquota de 7% (era 3,5%). 

> Artigo 29 (produtos da mandioca) – crédito de 1,7% (era 3,5%) saída  

      interna; crédito de 2,8% saída interestadual (era 3,5%); e crédito de   

      3,5% saída interna da farinha de mandioca (era 3,5%). 
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> Artigo 32 (leite longa vida) – crédito de 9,4% (era 12%). 

> Artigo 33 (iogurte e leite fermentado) – crédito de 9,4% (era 12%). 

> Artigo 34 (fabricação de móveis) – crédito de 4% (era 5%). 

> Artigo 35 (aves/produtos do abate em frigorífico paulista) –  

      crédito de 2,8% (era 5%). 

> Artigo 37 (cátodo de cobre) – crédito de 3,2% (era 4%). 

> Artigo 38 (tubos de aço) – crédito de 8,2% (era 10,5%). 

> Artigo 39 (tubos de plástico para a coleta de sangue a vácuo) –  

      crédito de 4,7% (era 6%). 

> Artigo 40 (carne – saída interna) – crédito de 5,6% (era 7%). 

> Artigo 41 (produtos têxteis) – crédito de 9,7% (era 12%). 

> Artigo 43 (calçado) – crédito de 4,3% (era 3,5%) saída  

      interna e interestadual com alíquota de 12%; crédito de  

      3,5% saída interestadual com alíquota de 7% (era 3,5%).
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AJUDA COMPENSATÓRIA 
PARA EMPREGADO COM 
CONTRATO SUSPENSO

2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu 

que não há incidência de Imposto de Renda (IR) sobre 

o valor pago a título de ajuda compensatória mensal 

pelo empregador ao empregado em caso de suspensão 

do contrato de trabalho, o chamado lay-off.

A

 tn #20739DECISÃO JUDICIAL | STJ



O artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) estabelece que o trabalhador pode ter seu 

contrato suspenso por período de dois a cinco meses, 

para participar de curso ou programa de qualificação 

profissional oferecido pelo empregador.

Durante o período de afastamento, o empregado 

recebe uma bolsa de qualificação profissional custeada 

pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e uma 

ajuda compensatória mensal paga pela empresa, com 

valor definido em convenção ou acordo coletivo.
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No caso analisado pelo colegiado, a Fazenda Nacional 

questionou decisão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJ-SP), o qual entendeu que tal ajuda não 

tem natureza salarial, mas indenizatória, pois seu 

objetivo seria compensar o afastamento do direito 

à irredutibilidade salarial do empregado. Nesse 

caso, não incidiria o Imposto de Renda (IR).

Por sua vez, a Fazenda Nacional alegou que a ajuda 

compensatória mensal seria um substituto do salário, 

devendo ser tributada, por representar aquisição de 

disponibilidade econômica. Assegurou ainda que a 

isenção concedida pelo TJ-SP não está prevista em lei.
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Em seu voto, o ministro relator do processo, Herman 

Benjamin, lembrou que o Código Tributário Nacional 

(CTN), em seu artigo 43, descreve como fato gerador do 

IR à aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica 

de renda, assim como proventos de qualquer natureza.

Entretanto, o relator destacou que, no caso de suspensão do 

contrato de trabalho nos moldes do artigo 476-A da CLT, não 

se pode falar em acréscimo patrimonial. Segundo o ministro 

Benjamin, a ajuda compensatória devida pelo empregador 

é prevista pela legislação como forma de diminuir os danos 

causados ao empregado que teve seu contrato de trabalho 

suspenso, não incidindo, assim, o imposto sobre esse valor.
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“O montante pago a título de ajuda compensatória, 

portanto, tem natureza jurídica de indenização, 

destinando-se a reconstituir a perda patrimonial 

do trabalhador e os próprios prejuízos advindos 

da suspensão do contrato de trabalho” – declarou 

Herman Benjamin, citando os reflexos negativos no 

décimo terceiro salário e no depósito do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). REsp 1854404. 

FONTE: SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA – ADAPTADO
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Sancionada pelo governador João Doria em outubro, 

a Lei estadual 17.293, que estabelece medidas voltadas 

ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas, 

porém, esconde uma profunda reforma fiscal, com 

aumento da carga tributária, revogando benefícios 

fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS), ferindo um princípio constitucional ao 

delegar ao Poder Executivo a competência de renovar 

ou reduzir incentivos fiscais, acarretando aumento de 

carga tributária, o que só pode ocorrer por intermédio 

da lei, ou seja, com o aval do Poder Legislativo.

S

CARTA BRANCA E INCONSTITUCIONALIDADE
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Desde a apresentação do Projeto de Lei 529/2020 

(transformado na Lei 17.293) na Assembleia Legislativa 

em agosto, o Conselho de Assuntos Tributários 

(CAT) da Federação do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) 

aponta mudanças necessárias para evitar aumento 

da carga tributária, violação ao princípio da 

separação de poderes e inconstitucionalidades.

Em 8 de outubro, o CAT enviou, em ofício 

ao governador, todos os argumentos 

jurídicos e econômicos que demonstram a 

necessidade de alteração do texto da lei.
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REGRAS OBSCURAS 

A Lei 17.293, em seu artigo 22, incisos I e II, autoriza 

o Poder Executivo a renovar e a reduzir benefícios 

fiscais do ICMS, sendo considerada como benefício 

fiscal a alíquota fixada em patamar inferior a 18%. 

Contudo, o texto não é claro se haverá um corte 

linear em todos os benefícios do ICMS existentes 

ou se tais cortes serão pontuais. Há ambiguidade e 

amplitude na autorização dispensada ao governo 

estadual quanto às alterações da legislação do ICMS.
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Essa redação resulta em total incerteza sobre 

o que pode ser modificado, ficando a cargo do 

chefe do Executivo realizar as alterações de 

acordo com a oportunidade e a conveniência 

da administração pública tributária, gerando 

falta de segurança jurídica aos contribuintes.
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INCONSTITUCIONALIDADES 

Ao conceder ao governador o poder de manter ou 

reduzir alíquotas para a concessão de benefícios 

fiscais, o texto viola a cláusula constitucional de 

reserva de controle de tais benefícios pelo Poder 

Legislativo; também, o inciso I do artigo 150 da 

Constituição Federal, que traz o princípio da estrita 

legalidade tributária, o qual só permite a instituição 

ou a majoração de tributo por meio de lei.
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A majoração do ICMS no Estado de São Paulo 

requer a apresentação de projeto de lei visando 

à alteração do artigo 34 da Lei 6.374/1989 (Lei do 

ICMS), delimitando cada patamar de alíquota para 

cada produto ou serviço previsto nesse dispositivo.

Ao pretender substituir o parlamento paulista na 

função legislativa e permitir que as alíquotas do 

ICMS sejam alteradas pelo Poder Executivo, a Lei 

17.293 representa uma clara violação do princípio da 

separação de poderes (artigo 2º da Constituição). 
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Nem mesmo uma Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) poderia alterar uma regra neste sentido, já que 

essa separação é cláusula pétrea explícita prevista 

no texto constitucional (artigo 60, § 4º, III, CF).

Além das questões inconstitucionais, a lei promoverá 

aumento da carga tributária sobre produtos essenciais 

que vão desde alimentos e medicamentos até matérias 

para construção civil, itens que compõem um montante 

relevante do orçamento das faixas de renda mais baixas.

Os preços dos produtos básicos, em especial de 

alimentação, já estão sendo elevados bem acima 

da inflação e comprometendo os orçamentos 
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das famílias. Com o adicional de custo a ser 

imposto pelo mencionado aumento do ICMS, 

essa alta pode se tornar ainda mais danosa.

Além disso, os preços de muitos medicamentos 

também serão afetados, dado que apenas uma parcela 

bastante restrita desses itens está compreendida na 

cesta básica. Tendo em vista que o índice de reajuste 

dos salários, neste ano, deve ficar por volta de 1% a 

2%, a majoração pode prejudicar toda essa reposição 

salarial, principalmente das faixas mais baixas, 

para as quais os itens essenciais têm peso maior.
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MÁRCIO OLÍVIO FERNANDES DA COSTA, 

presidente do Conselho de Assuntos 

Tributários (CAT) da FecomercioSP

TRIBUNA CONTÁBIL

O ajuste fiscal das contas do governo estadual 

em razão da crise atual é necessário, contudo, 

a lei trará aumento insustentável da carga 

tributária para diversos segmentos.

Trata-se de uma elevação inoportuna em um 

momento no qual muitos negócios estiveram por 

mais de cem dias sem poder atuar em sua plena 

capacidade, encontrando-se com dificuldades para 

prosseguirem atuantes, enquanto muitos outros não 

resistiram. Muitos daqueles que mantiveram as suas 

operações ainda enfrentam um enfraquecimento da 

demanda, com exceção de alguns poucos setores, como 

supermercados e lojas de materiais de construção. 
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VENCIMENTO TRIBUTO

7/12/2020

FGTS
Competência 11/2020

Última parcela do FGTS suspenso em decorrência da pandemia - competências 3 a 5/2020

7/12/2020
SIMPLES DOMÉSTICO
Competência 11/2020

Última parcela do FGTS suspenso em decorrência da pandemia - competências 3 a 5/2020

15/12/2020
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Competência 11/2020 (contribuinte individual)

18/12/2020
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Competência 11/2020 (empresa)

18/12/2020
IRRF
Competência 11/2020
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VENCIMENTO TRIBUTO

18/12/2020
Cofins/CSL/PIS-Pasep de retenção na fonte
Competência 11/2020

21/12/2020
SIMPLES NACIONAL – ME E EPP
Competência 11/2020

Competência 5/2020 (parcela correspondente aos tributos federais) – prorrogado em decorrência da pandemia

21/12/2020
SIMPLES NACIONAL – MEI
Competência 11/2020

Competência 5/2020 – prorrogado em decorrência da pandemia

24/12/2020
COFINS
Competência 11/2020

24/12/2020
PIS-PASEP
Competência 11/2020

24/12/2020
IPI
Competência 11/2020

30/12/2020
IRPF (carnê-leão)
Competência 11/2020

30/12/2020
CSL
Competência 11/2020

30/12/2020
IRPJ
Competência 11/2020
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recolhimento mensal do imposto de renda na fonte

lei n.º 11.482/2007 (alterada lei n.º 13.149/2015, a partir de 1º/4/2015) 

bases de cálculo alíquota parc. deduzir 

até R$ 1.903,98 - -
de R$ 1.903,99  até R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80

de R$ 2.826,66  até R$ 3.751,05 15,0% R$ 354,80

de R$ 3.751,06  até R$ 4.664,68  22,5% R$ 636,13

acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36
deduções mensais (lei n.º 13.149/2015) a.  R$ 189,59 por dependente; b.  pensão 
alimentícia; c.  R$ 1.903,98 parcela isenta de aposentadoria, reserva remunerada, 
reforma ou pensão para declarante com 65 anos de idade  
ou mais; d.  contribuição à Previdência Social; e.  previdência privada.

contribuição previdenciária

a partir de 1º de março de 2020 (portaria me n.º 3.659, de 10/2/2020) 
segurados do INSS – empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso

salário  
de contribuição

alíquota  
para recolhimento B

até R$ 1.045,00 7,5%

de  R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 9%

de  R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12%

de  R$ 3.134,41 até R$ 6.101.06 14%
1.  empregador doméstico: recolhimento da alíquota de 8%, 
somada à alíquota de contribuição do empregado doméstico.

seguro-desemprego

a partir de 1º de janeiro de 2020  
(art. 5º da lei n.º 7.998/1990 c/c resolução codefat n.º 707/2013)

faixas de salário médio* valor da parcela 

até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%)

de R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29 O que exceder a R$ 1.599,61 se multiplica por 0,5 (50%) e se soma a R$ 1.279,69

 
acima de R$ 2.666,29  O valor da parcela será de R$ 1.813,03

* Média dos três últimos salários anteriores à dispensa.

salário mínimo federal 

R$ 1.045,00 
A partir de 1º de fevereiro de 2020 (Medida Provisória  
n.º 919, de 30/1/2020)

salário mínimo estadual

A partir de 1º de abril de 2019  
(Lei Estadual n.º 16.953/2019)

1*	 >	 R$	1.163,55	

2*	 >	 R$	1.183,33 

* obs.: os pisos salariais mensais acima mencionados são 
indicados conforme as diferentes profissões e não se aplicam 
aos trabalhadores que tenham outros pisos definidos em 
lei federal, convenção ou acordo coletivo, aos servidores 
públicos estaduais e municipais, bem como aos contratos 
de aprendizagem regidos pela Lei Federal n.º 10.097/2000.

salário-família

A partir de 1º de janeiro de 2020 
(Portaria ME n.º 914/2020)

até R$ 1.425,56    >	 R$	48,62

INDICADORES

recolhimento mensal do imposto de renda na fonte

lei n.º 11.482/2007 (alterada lei n.º 13.149/2015, a partir de 1º/4/2015) 

bases de cálculo alíquota parc. deduzir 

até R$ 1.903,98 - -
de R$ 1.903,99  até R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80

de R$ 2.826,66  até R$ 3.751,05 15,0% R$ 354,80

de R$ 3.751,06  até R$ 4.664,68  22,5% R$ 636,13

acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36
deduções mensais (lei n.º 13.149/2015) a.  R$ 189,59 por dependente; b.  pensão 
alimentícia; c.  R$ 1.903,98 parcela isenta de aposentadoria, reserva remunerada, 
reforma ou pensão para declarante com 65 anos de idade  
ou mais; d.  contribuição à Previdência Social; e.  previdência privada.

contribuição previdenciária

a partir de 1º de março de 2020 (portaria me n.º 3.659, de 10/2/2020) 
segurados do INSS – empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso

salário  
de contribuição

alíquota  
para recolhimento B

até R$ 1.045,00 7,5%

de  R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 9%

de  R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12%

de  R$ 3.134,41 até R$ 6.101.06 14%
1.  empregador doméstico: recolhimento da alíquota de 8%, 
somada à alíquota de contribuição do empregado doméstico.

seguro-desemprego

a partir de 1º de janeiro de 2020  
(art. 5º da lei n.º 7.998/1990 c/c resolução codefat n.º 707/2013)

faixas de salário médio* valor da parcela 

até R$ 1.599,61 Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%)

de R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29 O que exceder a R$ 1.599,61 se multiplica por 0,5 (50%) e se soma a R$ 1.279,69

 
acima de R$ 2.666,29  O valor da parcela será de R$ 1.813,03

* Média dos três últimos salários anteriores à dispensa.

salário mínimo federal 

R$ 1.045,00 
A partir de 1º de fevereiro de 2020 (Medida Provisória  
n.º 919, de 30/1/2020)

salário mínimo estadual

A partir de 1º de abril de 2019  
(Lei Estadual n.º 16.953/2019)

1*	 >	 R$	1.163,55	

2*	 >	 R$	1.183,33 

* obs.: os pisos salariais mensais acima mencionados são 
indicados conforme as diferentes profissões e não se aplicam 
aos trabalhadores que tenham outros pisos definidos em 
lei federal, convenção ou acordo coletivo, aos servidores 
públicos estaduais e municipais, bem como aos contratos 
de aprendizagem regidos pela Lei Federal n.º 10.097/2000.

salário-família

A partir de 1º de janeiro de 2020 
(Portaria ME n.º 914/2020)

até R$ 1.425,56    >	 R$	48,62
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