
 

 
 

STF DECIDE QUE ICMS INCIDE SOBRE ASSINATURA BÁSICA 

DE TELEFONIA 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na sessão desta quinta-feira (13) 

que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre 

a assinatura básica mensal de telefonia. A decisão foi tomada no julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 912888, com repercussão geral reconhecida, no 

qual o Estado do Rio Grande do Sul questionava acórdão do Tribunal de 

Justiça local (TJ-RS) favorável à Oi S/A. 

 

Fonte: STF 

 

 

 

 

 

AUDITORES DA RECEITA QUEREM BARRAR NOVO REFIS 

 

A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco) 

ameaça ingressar com representação no Ministério Público Federal para que 

seja iniciada uma ação de improbidade administrativa contra as autoridades 

responsáveis, caso um novo parcelamento de dívidas tributárias seja aprovado. 

 

Em nota, a Unafisco ressalta relatório oficial recente da Receita Federal, 

denominado "Estudo sobre impactos dos parcelamentos especiais", no qual o 

fisco é enfático ao concluir que "a instituição de parcelamentos especiais não 

tem atingido os objetivos deles: incrementar a arrecadação" e promover a 

regularidade fiscal dos devedores, devendo qualquer medida proposta nesse 

sentido ser rejeitada". 

 

Fonte: Diário do Comércio - SP  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=327271
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=327271
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24536


STF JULGARÁ SE MUNICÍPIO PODE BASEAR ISS NO PREÇO 

DO SERVIÇO DE ADVOGADOS 

 

Por Felipe Luchete 

 

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de recurso que 

questiona se municípios podem fixar critérios para sociedades advocatícias no 

regime de tributação fixa anual do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN). A seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil 

afirma que duas normas de Porto Alegre adotam como base de cálculo o preço 

do serviço, enquanto o Decreto-Lei 406/68 e a Lei Complementar 116/2003 

estipulam valor fixo. 

 

Fonte: Consultor Jurídico  

 

 

 

 

 

INSUMOS: CRÉDITOS DO PIS E COFINS 

 

Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, a 

possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser 

apurada tendo em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao 

público externo pela pessoa jurídica. 

 

Fonte: Blog Guia Tributário  

 

LICENÇA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR - RETENÇÃO DO 

IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

 

Por Josefina do Nascimento 

 

De acordo com a Solução de Consulta nº 130/2016 (DOU de 11/10), não está 

sujeita à retenção na fonte do Imposto de Renda (Art. 647 do RIR/99) e das 

Contribuições Sociais (art. 30 da Lei nº 10.833/2003), as importâncias pagas ou 

http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24532
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24532
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24531
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24522
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24522


creditadas a pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pelo Licenciamento de 

programas de computador, customizáveis ou não customizáveis - produzidos 

ou comercializados em série, prontos para o uso, não desenvolvidos sob 

encomenda, por não caracterizar remuneração de serviços de natureza 

profissional. 

 

Fonte: Siga o Fisco  

 

 

ESTADO DE SÃO PAULO IGNORA LEI, OFENDE 

CONTRIBUINTES E DESPREZA SEUS SERVIDORES 

 

Por Raul Haidar 

 

Noticiou-se antes das recentes eleições municipais que a Secretaria da 

Fazenda do estado de São Paulo criou uma “força-tarefa” para tentar recuperar 

expressivos valores de tributos que não foram recolhidos e já estão inscritos na 

dívida ativa. 

 

A notícia por certo não teria merecido o destaque que teve num órgão de 

imprensa, não fossem as informações segundo as quais para seu 

desenvolvimento teriam sito convocados, além de servidores da Procuradoria 

Fiscal, também agentes fiscais de rendas e até mesmo policiais civis. 

 

O governo paulista na última quinta-feira, dia 6, informou queda de R$ 1 bilhão 

na proposta orçamentária para 2017. Mas nesta segunda (10/10) vai distribuir 

prêmios de mais de R$ 600 milhões através de uma campanha publicitária 

denominada “Nota Fiscal Paulista”, supostamente destinada a incentivar a 

emissão de notas fiscais. Não entendo que, com tanta informatização, o Fisco 

ainda dependa desse mecanismo. O artigo 37 da Constituição Federal,  ordena 

que: 

 

Fonte: Conjur 

 
Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  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 

http://www.conjur.com.br/2016-out-10/justica-tributaria-estado-sp-ignora-lei-ofende-contribuintes-despreza-servidores
http://www.conjur.com.br/2016-out-10/justica-tributaria-estado-sp-ignora-lei-ofende-contribuintes-despreza-servidores
mailto:sicap@andap.org.br
http://www.andap.org.br/
http://www.sicap-sp.org.br/

