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Desde a sua criação, o Conselho de 
Assuntos Tributários da Fecomércio MG 
tem atuado, de forma relevante, para 
fomentar o desenvolvimento de temas 
fundamentais aos empresários nas áreas 
legislativa, judicial ou executiva. Seu papel é 
defender os contribuintes de forma técnica 
e efetiva a fim de manter o crescimento do 
setor de comércio, serviços e turismo no 
Estado.

Um dos maiores entraves para o sucesso das 
empresas é o cumprimento das obrigações 
tributárias, tanto para pagamento de 
tributos quanto para obrigações acessórias. 
De acordo com informações do Banco 
Mundial, as empresas gastam, em média, 
1.958 horas para cumprir as obrigações 
acessórias. Essas horas representaram um 
custo aproximado de R$ 60 bilhões, em 
2016, conforme levantamento do Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário 
(IBPT).

As discussões ocorridas no Conselho 

ESTIMULANDO O 
DEBATE TRIBUTÁRIO

sobre os principais problemas tributários 
buscam estimular o enriquecimento 
técnico e gerar embasamento suficiente 
para que sejam traçadas estratégias de 
combate, junto aos Poderes Executivo 
e Legislativo, às ilegalidades e às 
deformidades na legislação da matéria.

Colocadas em vigor, tais estratégias 
refletem resultados positivos, como a 
redução da margem de valor agregado 
(MVA) dos smartphones, garantindo 
e preservando a competitividade das 
empresas mineiras. Outra conquista 
foi a confecção do projeto de lei para a 
atualização do Estatuto da Microempresa 
e Empresas de Pequeno Porte do Estado 
de Minas Gerais.

No campo do debate jurídico, merece 
destaque a realização do Seminário de 
Direito Tributário, que contou com a 
presença de profissionais de excelência 
na área tributária, como o professor 
Sacha Calmon, presidente de Honra 
do Conselho; o Dr. Valter Lobato, atual 
presidente do Conselho; e o presidente do 
Conselho de Contribuintes do Estado de 
Minas Gerais, Manoel Procópio Nazário. 
O evento foi palco de debates de alto 
nível sobre a excessiva carga tributária 
brasileira, bem como a complexidade e a 
burocracia da legislação. 

Diante do atual cenário político e 
econômico nacional, o avanço nas 
discussões técnicas do Conselho de 
Assuntos Tributários, promovidas pela 
entidade com os empresários, são 
essenciais para a melhoria do sistema 
tributário do país. Afinal, o Brasil precisa de 
medidas que simplifiquem e racionalizem 
as normas junto aos poderes públicos, 
garantindo o progresso empresarial. 

Lázaro Luiz Gonzaga
Presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac

Foto: Alberto Wu
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O ano de 2017 foi de grande 
produtividade para o Conselho de 
Assuntos Tributários da Fecomércio 
MG, sempre fincado na discussão de 
casos concretos que afetam e afligem 
os empresários mineiros dos setores de 
comércio de bens, serviços e turismo, 
bem como na busca por soluções viáveis 
para tais questões e na divulgação do 
conhecimento tributário. 

Não foram poucas as demandas. Mas, 
contando com o aparato da Federação, 
o Conselho conseguiu efetivas 
realizações, como na discussão e redução 
da Margem de Valor Agregado (MVA) 
dos smartphones, passando a refletir 
os valores praticados ao consumidor 
final, entre outras tantas consultas e 
demandas que, prontamente, foram 
levadas às autoridades fiscais. 

Além disso, foram realizados inúmeros 
eventos pelo Estado de Minas Gerais, 
para atualização e esclarecimento 
dos profissionais das áreas jurídica e 
contábil, bem como dos empresários 
de diversos setores representados pela 
Fecomércio MG. As palestras abordaram 
temas tributários de alta relevância, 
como as alterações promovidas na 
Lei do Simples Nacional, em outubro 
de 2016, as implicações do sistema 
tributário relativo ao Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e a Reforma Tributária. 

Por fim, cabe apontar a atuação 
do Conselho no acompanhamento 
legislativo de projetos de lei estaduais 
ou federais que impactam o setor, a fim 
de garantir que os aspectos técnicos 
e econômicos da matéria fossem 
abordados pelas comissões. Um exemplo 

VIGILANTE E ATUANTE NA BUSCA 
POR SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS

está na proposta de Reforma Tributária, 
de relatoria do deputado Luiz Carlos 
Hauly, sobre a qual foi confeccionada 
uma Carta de Intenções, com diversas 
sugestões para mudanças necessárias 
nos temas tributários cruciais que mais 
atingem os empresários, especialmente 
pela complexidade do sistema. Além 
de atuar na reforma, proposições 
quanto ao Regime do Simples Nacional 
e à redução das multas tributárias no 
Estado de Minas Gerais também foram 
fruto do árduo trabalho dos membros 
do Conselho. 

Seguimos em frente porque muitos 
desafios ainda precisam ser vencidos, 
permanecendo calcados na crença de 
que a sociedade civil mobilizada pode 
levar às mudanças que o país tanto 
precisa. O Conselho permanecerá 
vigilante nas dificuldades tributárias 
enfrentadas pelo empresariado mineiro 
do setor de comércio de bens, serviços 
e turismo.

Valter Lobato
Presidente do Conselho de Assuntos 
Tributários da Fecomércio MG

Foto: Divulgação
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O Conselho de Assuntos Tributários 
da Fecomércio MG, composto por 

representantes de diversos segmentos e 
instituições, forma um órgão consultivo de 
elevado conceito e credibilidade. Ele tem 
subsidiado não apenas a Diretoria da Federação 
como as diversas categorias empresariais e 
entidades que o compõem com informações 
importantes e estratégicas que afetam a 
rotina dos nossos representados. As ações 
tempestivas deste Conselho – reconhecido 
pelos poderes Executivo, Legislativo e demais 
órgãos de controle pela sua competência – são 
discutidas com prioridade e respeitabilidade, 
diante do trabalho sério, coerente e pontual 
prestado aos empresários mineiros.

Impossível relatar tantos avanços em poucas 
linhas. Porém, é merecido destacar algumas 
ações implantadas ao longo de 2017, período 
em que o Conselho conquistou novos espaços 

PRESENÇA NO INTERIOR DO 
ESTADO É DESTAQUE NA 
ATUAÇÃO DO CONSELHO

e fronteiras. Tais ações efetivaram-se pelo 
interior do Estado, momento em que diversas 
cidades foram contempladas com palestras 
gratuitas direcionadas a empresários e 
profissionais como contadores e advogados. 
Nelas, foram apresentadas as Mudanças 
no Simples Nacional, o Programa Especial 
de Regularização Tributária e o Plano de 
Regularização de Créditos Tributários do 
Estado de Minas Gerais. Um imensurável 
serviço prestado, com reflexos positivos à 
sociedade.

Os temas debatidos, de tão relevantes, 
sobretudo, para empresários e contadores, 
fizeram com que o Conselho realizasse uma 
verdadeira caravana pelo interior mineiro. 
De forma inusitada em algumas cidades, 
como Montes Claros, contamos com a 
parceria dos delegados da Receita Federal 
e da Receita Estadual, do advogado-geral 
do Estado e do superintendente da Receita 
Estadual, na realização das palestras. A 
interação direta com o público abrilhantou  o 
evento, um diálogo aberto entre entidades, 
empresários e o Fisco.

É com esse espírito inovador, levando 
com responsabilidade as demandas dos 
empresários até o Poder Público, que o 
Conselho de Assuntos Tributários vem 
atuando. Um exemplo é a Carta de Intenções 
para a Reforma Tributária, elaborada por 
este Conselho. Ela foi direcionada ao Poder 
Público, imprensa, entidades, autarquias, 
políticos, empresários e à sociedade 
para a simplificação, objetividade e 
esclarecimento da legislação tributária 
brasileira. 

Para 2018, o nosso objetivo é consolidar a 
atuação e presença do Conselho em todo 
o Estado e continuar lutando em busca 
de justiça e equilíbrio tributário. Só assim 
podemos assegurar um horizonte próspero 
para a classe empresarial empreender. 

Glenn Andrade
Vice-presidente do Conselho de Assuntos 
Tributários da Fecomércio MG

Foto: Genilton Elias
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Uma das prerrogativas da Fecomércio 
MG é informar o empresariado sobre as 
questões tributárias atuais e mais relevantes 
para o setor. Nesse sentido, o Conselho 
de Assuntos Tributários da Federação 
realizou 21 palestras pelo Estado de Minas 
Gerais, no decorrer do ano de 2017. Elas 
abordaram temas relativos às mudanças 
no Simples Nacional, ocasionadas pela 
Lei Complementar 155/2016, bem como 
o Programa Especial de Regularização 
Tributária (Pert) – oriundo da Medida 
Provisória nº 783/2017 – e o Plano de 
Regularização de Créditos Tributários do 
Estado de Minas Gerais, decorrente da Lei 
22.549/2017. 

Nessas ocasiões, os advogados da 
Fecomércio MG, Marcelo Nogueira de 
Morais e Mariel Orsi Gameiro, descreveram 
as alterações da legislação a empresários, 
contadores, contabilistas e demais 
interessados. As mudanças no Simples 
Nacional serão um marco para empresários 

CONSELHO REALIZA PALESTRAS 
SOBRE AS PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES 
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

de micros e pequenas empresas optantes 
pelo regime, considerando, por exemplo, 
a figura do investidor-anjo, que poderá 
aportar investimentos nas empresas desse 
porte, sem, contudo, ingerir-se em sua 
administração. 

Além disso, a legislação altera as tabelas e 
os valores de recolhimento, especialmente 
a forma de cálculo que a micro e pequena 
empresa deverá utilizar para apurar e 
realizar o recolhimento dos tributos do 
Simples Nacional. Também mercece 
destaque a inclusão de novas atividades, 
tais como micros e pequenas cervejarias, 
micros e pequenas vinícolas, produtores 
de licores e micros e pequenas destilarias, 
que podem optar pelo regime a partir de 
2018. 

O Conselho de Assuntos Tributários da 
Fecomércio MG acompanha todas as 
atualizações das regras de tributos que 
impactam a atividade empresarial.

Caso tenha dúvidas ou precise de orientação, 
entre contato com a área Jurídica da 

Federação, pelo telefone (31) 3270-3330 ou 
pelo e-mail

 
jurídico@fecomerciomg.org.br



A Reforma Tributária é tema 
antigo na pauta das reformas 

que o Brasil demanda, considerando 
especialmente as diversas tentativas 
de engrenar novas regras fiscais desde 
a Constituinte de 1988. 

O Conselho de Assuntos Tributários 
– a contento de uma pretensa 
reforma do sistema tributário no 
Brasil, recentemente colocada 
em pauta Congresso Nacional – 
elaborou uma carta de intenções com 
sugestões pontuais constitucionais e 
infraconstitucionais a fim de contribuir 
para simplificação, objetividade e 
esclarecimento da legislação tributária. 

Um dos apontamentos diz respeito 
à fusão dos tributos relativos ao 
consumo, em todas as três esferas 
(federal, estadual e municipal), de 
modo que seja cobrado apenas um 
Imposto sobre Valor Agregado (IVA). 
Com isso, extinguir-se-ia o Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), o 
Programa de Integração Social (PIS), a 
Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e o Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 

A Carta cita, por exemplo, a simplificação 
das obrigações acessórias e a extinção 
do Regime de Substituição Tributária, 
visto o desenvolvimento tecnológico 
muito avante da legislação existente.

O documento defende também, 
caso não sejam consideradas as 
reformas constitucionais, algumas 
sugestões como o estabelecimento 
de critérios para desconsideração de 
planejamentos tributários, ou, ainda, na 

A Fecomércio MG acompanha a 
legislação tributária do Estado e 

seus desdobramentos para informar as 
regras atuais aos representados. Junto ao 
desenvolvimento e trâmite do Projeto de 
Lei Estadual nº 22.549/2017, que trata de 
parcelamentos e remissões tributárias, a 
Federação apresentou a questão relativa 
aos créditos de Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 
autuações oriundas do uso de Margem de 
Valor Agregado (MVA) em vez de Preço 

seara do regime do Simples Nacional, 
a extinção das exceções relativas à 
antecipação do recolhimento do ICMS, 
diferencial de alíquota e substituição 
tributária.

CARTA DE INTENÇÕES PARA A 
REFORMA TRIBUTÁRIA

Conselho de Assuntos Tributários da Fecomércio MG |  8 Conselho de Assuntos Tributários da Fecomércio MG |

ANISTIA PARA 
AS EMPRESAS 
DO SETOR 
FARMACÊUTICO 



Máximo ao Consumidor (PMC) para o 
setor farmacêutico, no período de 2011 a 
2014. 

A utilização de PMC em vez de MVA para o 
cálculo do ICMS devido pelo setor implica 
na majoração da carga tributária. O Preço 
Máximo ao Consumidor é muito superior 
à Margem de Valor Agregado, por razões 
histórico-econômicas, gestadas nos 
períodos em que havia congelamento de 
preços no país, como política de controle 

A legislação tributária do Estado de 
Minas Gerais é constantemente 

alterada, especialmente em relação 
ao Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) e aos 
critérios para cálculo do valor total 
do tributo devido pelo contribuinte. 
Em 2016, houve uma majoração 
significativa do valor da Margem 
de Valor Agregado (MVA) para 
smartphones.

O setor terciário apontou efetiva 
queda na comercialização da 

mercadoria no mercado interno, além 
de demonstrar que o Estado de Minas 
Gerais perdeu a competitividade com 
outros Estados em razão do aumento 

MARGEM DE VALOR 
AGREGADO PARA 
SMARTPHONE 
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de índices inflacionários. 

Contudo, à vista da inconstitucionalidade 
da cobrança – por estipular critério de 
diferença tributária entre mercadorias pela 
procedência ou destino para aplicar PMC 
– e pela análise técnica do Conselho de 
Assuntos Tributários e da área legislativa 
da Fecomércio MG, foi concedida anistia 
integral aos respectivos débitos, pelo 
artigo 31, da Lei 22.549, de 30 de junho 
de 2017.

da carga tributária do smartphone.

 O Conselho de Assuntos Tributários 
da Fecomércio MG, com a discussão 
técnica sobre a possibilidade de 
alteração da MVA, realizou uma ação 
para demonstrar do efeito negativo 
trazido pela majoração da porcentagem 
citada pela a Secretaria da Fazenda 
Estadual à economia do Estado. 

Com o efeito pretendido, a MVA voltou 
ao status quo, reduzindo seu valor, 
mediante o Decreto nº 47.097/2016 e 
oportunizando de tal forma o Estado 
de Minas Gerais atuar no respectivo 
mercado de forma equilibrada e 
competitiva.



Conselho de Assuntos Tributários Fecomércio MG – 
Membros Efetivos e Suplentes

Dados dos Conselheiros
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3) Representante do comércio varejista  
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6) Representante do comércio armazenador  
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7) Representante do comércio atacadista 
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