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REsp 1586950/RS - Incidência de PIS/COFINS sobre receitas financeiras - Decreto 8.426/15
Na data de hoje, 07/02/2017, a 1º Turma do STJ deu continuidade ao julgamento do REsp 1586950/RS,
que discute a incidência de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, nos termos do Decreto n. 8.426/15.
Anteriormente, o Min. Napoleão, relator do caso, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso, consignando que o aumento da alíquota de tributos por meio de decretos ofende a legalidade tributária. Ademais, compreendeu que as receitas advindas de juros escapam completamente ao
conceito de receita para fins de incidência do PIS e COFINS.
Na data de hoje, a Min. Regina Helena apresentou voto vista reconhecendo, inicialmente, a legalidade
da incidência das contribuições sobre receitas financeiras. No entanto, consignou que a majoração da
alíquota do PIS e COFINS não poderia ser realizada mediante Decreto, em razão da previsão contida no
art. 97 do CTN. Desta forma, entendeu pelo parcial provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade
do art. 27 da Lei 10.865/2004, que conferiu competência ao poder executivo para modificação das alíquotas, e do art. 1º do Decreto 8.426/15, que majorou as alíquotas das contribuições.
Na sequência, o Min. Gurgel de Faria pediu vista antecipada. Aguardam os Ministros Benedito Gonçalves
e Sergio Kukina.
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