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O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu nes-
ta quinta-feira (13), que a exclusão do ICMS da base de 

cálculo do PIS-Cofins vai produzir efeitos a partir de 15 de março 
de 2017 e incidir no imposto destacado pela nota, em decisão 
que terá maior impacto para o caixa do governo federal e será 
benéfica a empresas e contribuintes.

A deliberação ocorreu no julgamento de um recurso apresen-
tado pela União que pretendia discutir o alcance da decisão que 

STF decide que exclusão do ICMS do PIS-Cofins deve incidir sobre imposto 
destacado em nota

o STF tomou quatro anos atrás sobre a exclusão do ICMS do PIS-
-Cofins.

Dessa maneira, quem entrou com ações judiciais e processos 
administrativos até 15/3/2017 reivindicando os impostos pagos 
indevidamente tem plenamente assegurado seu pleito, observado 
o prazo máximo de cinco anos. Os contribuintes que entraram na 
Justiça ou acionaram a Receita Federal após esta data, terão seus 
pleitos retroagidos no limite de março de 2017.

A atividade econômica no país registrou crescimento de 
2,3%, no primeiro trimestre deste ano, conforme apurou 

o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), di-
vulgado ontem  (13).   A comparação é com os últimos três 

Atividade econômica cresce 2,3% no primeiro trimestre, diz BC

meses de 2020 e os dados são da série dessazonalizada (ajustado 
para o período). Segundo o Banco Central (BC), na comparação 
com o primeiro trimestre do ano passado, a expansão ficou em 
2,27% (dados sem ajustes).

A Nova sede Siti B&T do Brasil está 
oficialmente pronta

A filial brasileira do Grupo SITI B&T, sob a liderança de 
Simone Guidelli, o novo Diretor Geral, anunciou recen-

temente a abertura de um novo escritório para o forneci-
mento de peças de reposição e componentes de consumo.

Foi inaugurada nesta quinta-feira, 13 de maio, em Santa 
Gertrudes (SP), a nova sede que fortalecerá a atividade da 
atual unidade produtiva em Mogi Guaçu (SP), consolidando 
a presença da empresa no país e oferecendo aos seus clien-
tes um serviço ainda mais dinâmico e eficiente.

Entre 2019 e 2020, R$ 160 bilhões de investimentos es-
trangeiros foram injetados nos setores de minas e energia 

do País. A informação é do Ministro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, durante a assinatura de Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT) com a Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil), segunda-feira (10/05), 
em Brasília. “Para se ter uma ordem de grandeza, de todo o 
ingresso no País em 2020, 26% ocorreram nesses segmentos, 
evidenciando a sua atratividade com relação ao capital inter-
nacional”.

Acordo entre MME e Apex abre porta para investimentos estrangeiros nos setores 
de minas e energia

Bento Albuquerque afirmou que o acordo implementará uma 
agenda de cooperação e otimização dos recursos. “Temos a firme 
convicção de que estamos diante de um marco na consolidação 
da relação ganha-ganha entre as instituições, pautada pela capa-
cidade de impulsionar políticas públicas e induzir investimentos 
num ciclo virtuoso”, ressaltou.

Para ele, sobretudo nesta etapa de retomada da economia, o 
acordo contribuirá para posicionar o Brasil como destino ainda 
mais seguro de investimentos voltados para os setores de minas 
e energia

Nova sede fortalecerá atividade da atual unidade em Mogi Guaçu

Os preços dos materiais de construção continuam subindo 
de forma impressionante. Oneram excessivamente o cus-

to das obras, que vão se tornando cada vez mais inexequíveis, 
dentro do pactuado com seus contratantes.

No acumulado de 12 meses até abril do INCC-M, registraram 
aumentos expressivos: vergalhões e arames de aço carbono 
(68,85%), tubos e conexões de ferro e aço (69,71%), tubos e 
conexões de PVC (62,09%) e condutores elétricos (80,69).

De acordo com o SindusCon-SP, no caso dos contratos de 
fornecimento de obras ao poder público, há direito à revisão 

Construtoras esperam solução para não serem forçadas a paralisarem as obras 

justamente por força do fato imprevisível da pandemia ter preju-
dicado as construtoras em um nível que o reajuste anual não é 
capaz de reparar. “Há unanimidade entre as construtoras sobre a 
importância da manutenção das obras e dos empregos gerados. 
Para tanto, espera-se dos contratantes privados e públicos que se 
sensibilizem para a necessidade de atender aos pedidos de ree-
quilíbrio dos contratos.  Se o reequilíbrio não for adotado, haverá 
risco de paralisação de obras, com prejuízos para construtoras e 
seus contratantes e usuários finais, gerando ainda mais desem-
prego”, informou.


