


UM SEMESTRE BASTANTE ATIVO NO STF EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA: 
 

REFLEXOS DAS RECENTES DECISÕES DO STF NA TRIBUTAÇÃO 



Possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS 
(conceito de receita e faturamento) (CF, art. 195, inc. I) (RE 574.706) 
 

“a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de 
faturamento (nem mesmo de receita), mas de simples ingresso de caixa” 
  

“o montante de ICMS, nessas situações, não se incorpora ao patrimônio 
dos sujeitos passivos das contribuições, até porque tais valores são 
destinados aos cofres públicos dos Estados-Membros ou do Distrito 
Federal” 
 

Tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e 
da Cofins” 

INCLUSÃO DO ICMS NA  
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS



Não cumulatividade da COFINS (MP nº 135/2003, posteriormente 
convertida na Lei nº 10.833/2003) (RE 570.122) 
   

Inexistência de violação ao art. 246 da CF: a utilização de medida 
provisória é respaldada pela jurisprudência do STF 
  

Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia ou da capacidade 
contributiva 
  

Possibilidade de a empresa optar pelo regime da COFINS, se 
cumulativo ou não, em decorrência da possiblidade de a empresa 
optar por diferentes regimes de recolhimento do Imposto de 
Renda, no regime de lucro real ou presumido 

CUMULATIVIDADE DA COFINS



Benefícios fiscais relativos ao ICMS sem prévia 
autorização dos demais Estados-membros, por 
intermédio do CONFAZ (ADIs 2.663 e 3.796) 
 

Imprescindibilidade de autorização do CONFAZ (CF, art. 
155, §2º, XII, “g”; LC nº 24/75) 
 

Modulação de efeitos: proteção da segurança jurídica 
dos contribuintes, que por anos pautaram seu 
comportamento em ato legislativo dotado de 
presunção de constitucionalidade 

GUERRA FISCAL E BENEFÍCIOS FISCAIS DO ICMS



Constitucionalidade da majoração de 3% para 4% a alíquota da 
COFINS (Lei nº 10.684/2003, art. 18) (RE 656.089) 
  

Constitucionalidade do adicional de 2,5% à contribuição 
previdenciária incidente sobre a folha de salários (Lei nº 
7.787/89, art. 3º, § 2º), no período anterior à EC nº 20/98 (RE 
599.309) 
  

Constitucionalidade das modificações introduzidas na base de 
cálculo e na alíquota do PIS (Lei nº 8.212/1991, art. 22, § 1º), 
no período de vigência do art. 72, inc. V, do ADCT (RE 578.846) 

TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA  
DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 



Livros eletrônicos (e-books) e suportes eletrônicos de leitura (e-
readers) (RE 330.817) 
 

Tese: “A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da 
CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes 
exclusivamente utilizados para fixá-lo” 
 

Componentes e peças eletrônicas que integravam unidade 
didática com fascículos periódicos impressos (RE 595.676) 
 

Tese: “A imunidade da alínea d do inciso VI do artigo 150 da 
Constituição Federal alcança componentes eletrônicos 
destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com 
fascículos” 

IMUNIDADE DOS LIVROS ELETRÔNICOS 



O conceito de “folha de salários”, antes ou depois do 
advento da EC nº 20/98, alcança as parcelas pagas a 
qualquer título pelo empregador, ainda que sem a presença 
de vínculo empregatício, desde que as mesmas sejam pagas 
com habitualidade (CF, arts. 195, I, e 201, § 11) (RE 565.160) 
 
Tese: “A contribuição social a cargo do empregador incide 
sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou 
posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998” 

CONCEITO DE “FOLHA DE SALÁRIOS” PARA FINS DA 
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 



Constitucionalidade da contribuição para a seguridade social 
devida pelo empregador rural pessoa física calculada com 
base na receita bruta proveniente da comercialização da sua 
produção (art. 25, caput, da Lei nº 8.212/1991, com a redação 
que lhe deu o art.1º da Lei nº 10.256/2001) (RE 718.874) 
  
Tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição 
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a 
comercialização de sua produção” 

CONSTITUCIONALIDADE DO FUNRURAL 



Creditamento de IPI na entrada de insumos 
provenientes da Zona Franca de Manaus e adquiridos 
sob o regime de isenção (RE 592.891)  
  
Constitucionalidade da contribuição ao INCRA e da 
contribuição ao SEBRAE (REs 630.898 e 603.624) 
 
Reestabelecimento de alíquotas de PIS/COFINS sobre 
receitas financeiras (RE 1.043.313) 

O QUE VEM POR AÍ... 
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