
 

 
 

 

DECISÃO EXCLUI ICMS, PIS E COFINS DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA 
 
Por Brenno Grillo 
 
A interpretação do Supremo Tribunal Federal para afastar o ICMS na base de cálculo 
do PIS e da Cofins pode ser estendida para impedir a incidência do imposto estadual e 
das contribuições sociais no cálculo da contribuição previdenciária instituída pela Lei 
12.546/11. 
 
Assim entendeu o juiz Diógenes Tarcísio Marcelino Teixeira, da 3ª Vara Federal em 
Florianópolis, ao conceder liminar a uma transportadora. Para a empresa, 
representada pelo advogado Cristiano Baratto, a contribuição previdenciária 
substitutiva não pode ter tais tributos incluídos na base de cálculo porque os impostos 
não se enquadram no conceito de receita bruta. 
 
Juiz estendeu entendimento do Supremo sobre ICMS na base do PIS/Cofins ao julgar 
cálculo de contribuição previdenciária 
 
Clique aqui para ler a decisão. 
 
Brenno Grillo é repórter da revista Consultor Jurídico. 
 
Fonte: Conjur  
 

 
 

GUERRA FISCAL DO ICMS ESTÁ MANTIDA NOS CASOS DE SUBVENÇÕES 
PARA INVESTIMENTO 
 
Por Heleno Taveira Torres 
 
Recentemente, causou espécie o veto presidencial à redação final dos artigo 9º e 10 
do substitutivo da Câmara dos Deputados 5, de 2017, logo, excluídos da Lei 
Complementar 160/2017, ainda que fossem medidas fundamentais para pôr fim à 
“guerra fiscal”, sob alegação de dúvidas quanto à compatibilidade com o artigo 14 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
Os artigos 9º e 10º do Projeto de Lei Complementar eram sobremaneira relevantes por 
uniformizar o tratamento dos incentivos fiscais de ICMS quanto à subvenções para 
investimento, mormente no que concerne à confusão gerada com a aplicabilidade de 
tributos federais, como PIS, Cofins, IRPJ e CSLL. 
 
Fonte: Conjur  
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JUSTIÇA FISCAL REQUER NEUTRALIDADE EM REFORMA TRIBUTÁRIA 
 
Por Carlos Henrique Abrão e Laercio Laurelli 
 
Há décadas, tentamos em vão fazer passar pelo Parlamento uma reforma tributária 
que tenha repercussão nacional e provoque, de certa forma, uma justiça fiscal. Agora o 
momento não pode ser perdido, eis que a criação e introdução do Imposto sobre Valor 
Agregado (IVA) substituiria cinco impostos. E mais: há a esperança no sentido de que, 
em relação aos alimentos e medicamentos, os impostos sejam retirados. 
 
O Brasil é conhecido, nas sábias palavras do saudoso Alfredo Augusto Becker, como a 
pátria do manicômio tributário. São mais de 50 impostos, taxas e contribuições de toda 
espécie, e uma burocracia que arrebenta qualquer contabilidade das empresas. 
 
Fonte: Conjur  
 
 

 
 
 

ICMS INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO 
CONTRIBUINTE 
 
Por Fernando Facury Scaff 
 
Sempre me pergunto quem se encarrega de desencavar antigos debates, sob nova 
roupagem, com o escancarado intuito de assombrar os contribuintes. Um desses casos 
é o do ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. 
 
É de todos conhecido que o ICMS incide sobre operações relativas à circulação das 
mercadorias (e alguns serviços). E que tal operação de circulação reflete um conceito 
jurídico (que, para este fim, engloba o econômico), e não um deslocamento meramente 
físico das mercadorias. Assim, grosso modo, se houver uma operação que acarrete a 
transferência da propriedade de uma mercadoria, haverá incidência de ICMS, mesmo 
que ela não se desloque fisicamente de um lugar para outro — vê-se tal hipótese na 
compra e venda de estoques, por exemplo. 
 
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 
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