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DISPUTA SOBRE PIS TEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA 

O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, reconheceu a repercussão geral do 
tema tratado no Recurso Extraordinário (RE) 578846, que aborda o aumento da base de cálculo e da 
alíquota do Programa de Integração Social (PIS) cobrado de instituições financeiras entre os anos de 1994 e 
1999. Na ação, uma corretora de câmbio e valores questiona uma decisão do Tribunal Regional Federal da 
3ª Região (TRF-3) que considerou legítima a forma de cobrança do PIS. 

A Emenda Constitucional de Revisão (ECR) nº 1 de 1994 inseriu o artigo 72 no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), elevando a alíquota do PIS de instituições financeiras e alterando a 
base de cálculo, que passou a ser a receita bruta operacional. A mudança foi introduzida pela ECR nº 1/94 
apenas para os exercícios financeiros de 1994 e 1995, e posteriormente estendida pelas Emendas 
Constitucionais (ECs) nº 10/1996 e 17/1997 até o ano de 1999. 

Fonte: STF 

 
 

ADI CONTRA LEI QUE CONCEDE ISENÇÕES FISCAIS À FIFA PARA A COPA DO MUNDO 
TERÁ RITO ABREVIADO 

O ministro Dias Toffoli, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5030, que questiona artigos da 
Lei 12.350/2010, os quais concedem isenções fiscais à Fifa para a realização da Copa do Mundo de 2014, 
aplicou ao caso o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei 9.868/1999 (Lei das ADIs), “em razão da 
relevância da matéria”. Dessa forma, a ação será julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal 
diretamente no mérito, sem prévia análise do pedido de liminar apresentado pela Procuradoria Geral da 
República (PGR), autora da ação. 

A lei prevê isenções do Imposto de Renda, IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros), 
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e de contribuições como PIS/Pasep e Cofins-Importação, na 
organização e realização do evento. Para a PGR, os dispositivos violam os artigos 3º, 150 e 153 da 
Constituição Federal. 

Fonte: STF 

 

 
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=245930
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=246461
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=246461


MANUTENÇÃO DE MOLDES GERA CRÉDITOS DE COFINS 

Por Laura Ignacio - de São Paulo 

A Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da Receita Federal decidiu que as despesas com aquisição de 
materiais ou peças aplicados ou consumidos na manutenção de moldes utilizados na produção ou na 
fabricação de bens ou de produtos destinados à venda geram créditos de PIS e Cofins. O benefício, porém, 
só vale para materiais ou peças que não acrescentem vida útil superior a um ano aos moldes. 
 
Fonte: Valor Econômico 

 
 

BELO HORIZONTE PROTESTARÁ DÉBITOS FISCAIS 

Por Laura Ignacio - de São Paulo 

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Belo Horizonte desistirá das ações de cobrança na Justiça 
distribuídas antes de 31 de dezembro de 2004, referentes a débitos tributários - como do ISS e do IPTU -ou 
outros tipos de dívidas, cujo valor seja de até R$ 50 mil. Para esses valores, a cobrança será feita por meio 
de protesto. Bastará que a exigibilidade não esteja suspensa por depósito judicial ou parcelamento, por 
exemplo. 
 
Além disso, a prefeitura vai protestar os débitos inscritos em dívida ativa de valor igual ou inferior a R$ 5 mil. 
Nesses casos, deixará de entrar com ações judiciais. 

A novidade foi regulamentada pelo Decreto nº 15.304, publicado no Diário Oficial do município de ontem, 
que já está em vigor. 

Fonte: Valor Econômico 

  
 
PREFEITURA DE SP VAI ISENTAR DE IMPOSTOS EMPRESA QUE FOR PARA ZONA LESTE 
 
Eduardo Geraque 

A Prefeitura de São Paulo vai isentar de impostos empresas com capacidade de geração de empregos que 
se instalem na zona leste de São Paulo. (...). 

A alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços) também deve cair para 2%. Hoje ela oscila numa média de 5%, 
dependendo do ramo de atividade. A isenção fiscal atenderá a cinco setores: call centers, informática, 
escolas de idiomas, hotelaria e hospedagem, de acordo com o secretário. (...) 

Fonte: Folha de S.Paulo 

  
 

AGU DEFENDE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS DA PARAÍBA QUE CONCEDEM 
BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS 

A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou manifestação, no Supremo Tribunal Federal (STF), pela 
inconstitucionalidade de dois decretos do estado da Paraíba que concedem benefícios fiscais relativos ao 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A redução do tributo é contestada na Ação 

http://www.valor.com.br/legislacao/3237222/manutencao-de-moldes-gera-creditos-de-cofins
http://www.valor.com.br/legislacao/3238746/belo-horizonte-protestara-debitos-fiscais
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=18493
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=18500
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=18500


Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4985. A Procuradoria-Geral da República (PGR), autora da ADI, 
requereu ao STF liminar para suspender os efeitos dos Decretos nº 23.210/2002 e nº 23.211/2002 e a 
declaração de inconstitucionalidade das normas. Elas tratam do Regime Especial de Tributação criado pelo 
Governo da Paraíba para contribuintes enquadrados em atividades econômicas especificadas e que sejam 
usuários do sistema eletrônico de livros fiscais, além de indústrias de produtos plásticos e similares.  
 
Fonte: AGU  
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RECEITA AUTORIZA FISCAIS A TRIBUTAR LUCRO DE CONTROLADAS NO EXTERIOR 

Por Laura Ignacio - de São Paulo 

A Receita Federal editou solução de consulta interna para orientar os fiscais a cobrar Imposto de Renda (IR) 
e CSLL sobre lucros auferidos por coligadas e controladas no exterior, na data do balanço no qual tiverem 
sido apurados, mesmo que as empresas estejam localizadas em países com os quais o Brasil tenha tratado 
para evitar a bitributação. 

De acordo com a justificativa da Solução de Consulta Interna nº 18, da Coordenação-Geral de Tributação 
(Cosit), a tributação - de 34% - não viola tratados internacionais porque incide sobre o contribuinte brasileiro. 
O Brasil, acrescenta a norma, não está tributando os lucros da sociedade no exterior, mas sim o que for 
auferido pelos sócios brasileiros. Além disso, "a legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil 
o direito de compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla tributação".  
 
Fonte: Valor Econômico 

  
 

TRF DETERMINA VOLTA DE CONTRIBUINTE AO REFIS 

Por Bárbara Pombo - de Brasília 

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) determinou a volta de 
um supermercado de São Carlos (SP) ao Refis da Crise, programa de parcelamento de débitos tributários 
federais. Com uma dívida de R$ 6 milhões de Cofins, a empresa havia sido excluída do parcelamento por 
deixar de depositar mensalmente em juízo 5% do seu faturamento como forma de garantir o pagamento do 
débito. A Fazenda Nacional pode recorrer da decisão. 

Fonte: Valor Econômico 

 
 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

Laura Ignacio 

As empresas que usam o Centro de Atendimento ao Contribuinte eletrônico (e-Cac) da Receita Federal, por 
meio de certificado digital, para fazer pedido de restituição ou compensação de créditos tributários - que é 
realizado por meio do programa eletrônico PER/DCOMP - passam a ter um novo serviço para análise prévia 
das informações. Chamado de "Consulta Análise Preliminar PER/DCOMP - Autorregularização", o serviço 

http://www.valor.com.br/legislacao/3240612/receita-autoriza-fiscais-tributar-lucro-de-controladas-no-exterior
http://www.valor.com.br/legislacao/3242304/trf-determina-volta-de-contribuinte-ao-refis
http://www.valor.com.br/legislacao/3240608/destaques


foi regulamentado pelo Ato Declaratório Executivo nº 4, publicado no Diário Oficial da União de ontem. A 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) do PIS e da Cofins já avisa os contribuintes sobre alguns erros - de código, 
por exemplo - no momento do seu preenchimento. Segundo o subsecretário de arrecadação e atendimento 
da Receita Federal, Carlos Roberto Occaso, o órgão verificou que, muitas vezes, as inconsistências no 
PER/DCOMP que geravam respostas negativas aos pedidos de contribuintes eram erros comuns, de 
preenchimento ou referente a dados incorretos em outras declarações fiscais. 

Fonte: Valor Econômico 

 
 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

Laura Ignacio 

Os contribuintes deverão adiantar o ICMS nas vendas de autopeças para empresas do Acre, Paraíba e 
Roraima. A adoção da substituição tributária está prevista Protocolo ICMS nº 80, editado pelo Conselho 
Nacional de Política Fazendária (Confaz), publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira. O regime já 
era aplicado em negócios com outros Estados, conforme o Protocolo ICMS nº 40. 

Fonte: Valor Econômico 

 
 

ESCRITURAÇÃO DIGITAL 

Laura Ignacio 

A Escrituração Fiscal Digital (EFD) do PIS e da Cofins para os setores de bancos, operadoras de plano de 
saúde, empresas de securitização de créditos (imobiliários, financeiros e agrícolas) e de serviços de 
vigilância e transporte de valores foi prorrogada e deverá ser feita em relação às operações realizadas a 
partir de janeiro de 2014, e não mais desde janeiro deste ano. A prorrogação foi determinada pela Instrução 
Normativa (IN) nº 1.837, da Receita Federal, publicada ontem no Diário Oficial da União. Em relação à EFD 
da contribuição previdenciária, a norma aumenta a lista de empresas obrigadas a prestar contas das 
operações realizadas a partir de 1º de abril de 2012. 

Fonte: Valor Econômico 
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RECEITA LANÇA SERVIÇO QUE PERMITE CORRIGIR ERROS EM PEDIDOS DE 
COMPENSAÇÃO 

 
Os contribuintes - pessoas físicas e jurídicas - que pedirem restituição, ressarcimento ou desconto no 
pagamento de tributos poderão corrigir, pela internet, erros nos requerimentos. A Receita Federal lançou um 
serviço que permitirá o acompanhamento a distância da análise dos pedidos e a retificação de informações. 
Chamado de Autorregularização, o serviço está disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte 
da Receita (e-CAC). A ferramenta permite que o contribuinte receba, na caixa postal disponível no ambiente 
e-CAC, informações sobre o processo. Caso sejam constatados problemas nos pedidos, será possível 
corrigir o preenchimento do Programa Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e 
Declaração de Compensação (PER/Dcomp). 

 

http://www.valor.com.br/legislacao/3237220/destaques
http://www.valor.com.br/legislacao/3243948/destaques


 
Fonte: Fiscosoft Online  

 

ADI ANTERIOR NÃO TORNA NOVOS INCENTIVOS FISCAIS ILEGAIS 

Atos que permitem novos incentivos fiscais não podem ser suspensos com base em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade que proibiu a concessão de outros incentivos, mais antigos. Essa foi a alegação de 
Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, para negar liminar em Reclamação movida 
pelo governo do Amazonas contra normas que criam incentivos fiscais para a indústria de informática de 
São Paulo. 

 
Clique aqui para ler a decisão. 

Fonte: Conjur 

 
 

GOVERNO VAI FACILITAR USO DE INCENTIVOS FISCAIS 

Por Leandra Peres e Daniel Rittner - de Brasília 

De olho no calendário das concessões, o governo decidiu flexibilizar as regras fixadas pela Receita Federal 
para a prestação de contas do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura 
(Reidi). O objetivo é viabilizar a retomada do programa, considerado essencial por investidores para o 
sucesso dos leilões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos marcados para os próximos meses. 
 
No acordo feito entre os ministros Guido Mantega (Fazenda) e Gleisi Hoffman (Casa Civil), a Receita 
Federal não mais exigirá que os ministérios da área de infraestrutura, responsáveis pelo enquadramento 
dos projetos no Reidi, apresentem declarações detalhadas dos incentivos fiscais. 

Fonte: Valor Econômico 

 
 

REMESSA AO EXTERIOR É ISENTA DE IR 

Por Bárbara Pombo - de Brasília 

Empresas como Nestlé, Fibria, Veracel, Philips e Sodexo conseguiram recentemente nos Tribunais 
Regionais Federais (TRFs) decisões que as liberam de reter o Imposto de Renda (IR) na fonte sobre os 
valores remetidos ao exterior para pagar prestadores de serviço que não possuem representação no Brasil. 
A questão, discutida há mais de dez anos por contribuintes e Receita Federal, é milionária. 
 
Segundo advogados, as decisões indicam uma mudança de entendimento dos tribunais após a primeira 
manifestação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o assunto. 

Fonte: Valor Econômico 

  
 

 
 

http://www.conjur.com.br/2013-ago-16/adi-antigos-incentivos-fiscais-nao-torna-novos-ilegais
http://s.conjur.com.br/dl/negada-liminar-amazonas-normas.pdf
http://s.conjur.com.br/dl/negada-liminar-amazonas-normas.pdf
http://www.valor.com.br/brasil/3233986/governo-vai-facilitar-uso-de-incentivos-fiscais
http://www.valor.com.br/legislacao/3230574/remessa-ao-exterior-e-isenta-de-ir


REDUÇÃO DE MULTAS 

Laura Ignacio 

As empresas do Estado da Bahia poderão dispensar ou reduzir multas, juros e demais acréscimos legais de 
débitos de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A possibilidade foi autorizada 
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O convênio ICMS nº 101 foi publicado no Diário 
Oficial da União de sexta-feira. A medida inclui os débitos das operações realizadas até 30 de junho, que 
podem ter sido constituídos por auto de infração, inscritos em dívida ativa ou já estar em ação judicial de 
cobrança pelo Fisco. O débito poderá ser pago com redução de até 100% das multas, juros e demais 
acréscimos legais, se recolhidos, em espécie, integralmente até 29 de novembro de 2013. 
 
Fonte: Valor Econômico 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL ALTERA REGIMENTO 

 
Por Bárbara Mengardo - de São Paulo 

Propostas como a mudança no número de câmaras de julgamento, conforme o volume de processos, e 
alterações na forma de requisição da defesa oral por advogados devem estar presentes no projeto do novo 
regimento interno do Conselho Municipal de Tributos (CMT) de São Paulo. O texto foi aprovado pelos 
integrantes do órgão administrativo e será ainda enviado para a análise da Secretaria Municipal de 
Finanças. 
 
O Conselho Municipal de Tributos é responsável pelo julgamento de processos administrativos que tratam 
de tributos municipais, como o Imposto sobre Serviços (ISS) e o Imposto sobre Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI). 

Fonte: Valor Econômico 

 
 

SENTENÇA EXCLUI ICMS DO CÁLCULO DO PIS E DA COFINS 

Por Arthur Rosa - de São Paulo 

Sem esperar pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), um juiz paulista decidiu que o ICMS e 
o ISS não podem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da Cofins. A sentença, que beneficia a Rewar 
Comércio, Importação e Exportação de Produtos para Informática, foi baseada no julgamento de uma 
questão semelhante pelo tribunal superior: a do PIS-Cofins Importação. 

Ao contrário do que defende a Fazenda Nacional, o juiz Luiz Renato Pacheco Chaves de Oliveira, da 1ª 
Vara Federal de Osasco, entendeu que a decisão do STF poderia ser aplicada ao caso. "A lógica adotada 
no julgado é exatamente a mesma espelhada na inicial do presente mandamus, ou seja, tanto o ICMS 
quanto o ISS não integram o faturamento da impetrante, mas, sim, fazem parte das arrecadações estadual e 
municipal, respectivamente. Nessa medida não podem ser incluídos na base de cálculo das contribuições 
para o PIS/Pasep e Cofins", diz o magistrado na decisão. 

Fonte: Valor Econômico  

 

 
 

http://www.valor.com.br/legislacao/3229184/destaques
http://www.valor.com.br/legislacao/3232246/conselho-municipal-altera-regimento
http://www.valor.com.br/legislacao/3232242/sentenca-exclui-icms-do-calculo-do-pis-e-da-cofins


Nota : Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato conosco através do e-mail :  
 

sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites :  
 

www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br. 
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