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M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 
 

 
INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE RECEITA  
DE LOCAÇÃO SERÁ JULGADA PELO STF Data 15/02/2013 

 
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão que 
envolve a incidência da COFINS e do Programa de Integração Social (PIS) sobre as 
receitas auferidas com a locação, inclusive de imóveis da própria empresa. A questão 
será apreciada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 599.658. 
 
O Ministro Luiz Fux, relator do caso, entendeu ser necessário o reconhecimento da 
repercussão geral para que o Supremo possa se posicionar de maneira mais uniforme 
sobre a matéria, uma vez que existem decisões tanto pela incidência sobre as 
supracitadas receitas, quanto pela não incidência. Segundo S.Exa., “a submissão da 
matéria ao Plenário da Corte, é medida que se impõe, especialmente para evitar 
decisões conflitantes sobre o tema”. 
 
Além disso, afirmou que tal temática tem sido foco de constantes debates perante a 
Suprema Corte, onde já se encontra em trâmite a questão da incidência do PIS e da 
COFINS no que se refere às instituições financeiras e às seguradoras (RE nº 609.096 e 
RE nº 400.4479-AgR, respectivamente). Acrescentou S. Exa. que “uma vez que a 
matéria está sendo examinada pelo Tribunal relativamente às seguradoras e às 
instituições financeiras, a discussão precisa se estender também às empresas 
locadoras, principalmente aquelas que alugam imóveis próprios, especialmente diante 
da jurisprudência desta egrégia Corte, que se firmou no sentido de que a atividade de 
locação não envolve prestação de serviços mas, uma obrigação de dar, daí porque não 
se sujeita à tributação pelo ISSQN (Súmula Vinculante nº 31)”.  
 
Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos sobre o tema. 
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