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“faz o que gosta e 
acredita no que faz” 

 
Informativo n° 58 – ano VI – Fevereiro e Março de 2013 

 
É com satisfação que apresentamos a 
quinquagésima oitava edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA , o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
Jurisprudência 
 
STF – Reconhecida Repercussão Geral 
sobre a incidência do PIS e da COFINS 
sobre as receitas de locação de imóveis 
 
O Plenário virtual do Supremo Tribunal 
Federal reconheceu a repercussão geral 
da discussão que envolve a incidência da 
Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) e do 
Programa de Integração Social (PIS) 
sobre as receitas auferidas com a locação 
de imóveis, inclusive os 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.  
 
Inclusive recentemente, ao julgar o 
Agravo Regimental interposto no RE nº 
396.514, a Ministra Rosa Weber 
manifestou entendimento favorável aos 
contribuintes, considerando que não é 
legítima a incidência da COFINS sobre a 
receita advinda da locação de bens, pois 
tais verbas não se subsomem ao conceito 
constitucional de faturamento, restritivo 
às receitas provenientes da alienação de 
mercadorias e da prestação de serviços. 
 
_________________________________ 
 
STJ – Contribuições Previdenciárias – 
Salário-Maternidade e Férias Gozadas 
– Alteração de Entendimento 
 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
julgou o Recurso Especial nº 
1.322.945/DF, decidindo pela não 
incidência de Contribuição 
Previdenciária (ao INSS) sobre os 
pagamentos feitos a título de salário-
maternidade e férias gozadas. 
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O julgado significa importante mudança 
na jurisprudência do Tribunal, e 
favorável aos contribuintes, 
especialmente por ter sido proferido pela 
1ª Seção do STJ, órgão que é composto 
por todos os 10 ministros que julgam 
matéria tributária. Ou seja, sinaliza que 
se tornou a posição unânime da Corte. 
 
A questão deverá ser definitivamente 
julgada pelo STJ quando da apreciação 
do REsp 1.230.957/RS, inserido na 
sistemática de recursos repetitivos (art. 
543-C do CPC), o que deverá ser 
acompanhado pelo demais Tribunais. 
_________________________________ 
 
STJ – Estabelecido o termo a quo para 
reinício do prazo prescricional nos 
casos de indeferimento do pedido de 
adesão ao REFIS 
 
A 2ª Turma do STJ, no julgamento do 
Recurso Especial 1.144.963, decidiu 
controvérsia sobre o reinício do prazo 
prescricional nas hipóteses em que, após 
a propositura de Execuções Fiscais, o 
contribuinte tem o pedido de adesão ao 
Programa de Recuperação Fiscal – 
REFIS, negado. 
 
Na hipótese dos autos, o contribuinte 
executado ingressou com requerimento 
para adesão ao REFIS, que foi negado 
em novembro de 2001 e cuja decisão foi 
publicada em outubro de 2003. Após o 
indeferimento, houve sentença nos autos 
da Execução Fiscal (março de 2008) 
declarando a prescrição intercorrente, 
pois a Fazenda quedou omissa na ação 
após a negativa de adesão ao REFIS em 
2001.  

 
O Ministro Herman Benjamin, relator do 
caso, votou no sentido de dar 
provimento ao Recurso Fazendário sob o 
argumento de que a situação de excluído 
do contribuinte só é efetivamente 
constituída quando da publicação do ato 
administrativo, ou seja, em 2003, 
momento em que se reinicia a contagem 
do prazo prescricional. 
 
A turma, à unanimidade, acompanhou o 
voto do relator, determinando o 
prosseguimento das Execuções Fiscais e 
estabelecendo a publicação do ato 
administrativo que indeferiu o pedido de 
adesão ao REFIS como termo a quo para 
contagem do prazo prescricional. 
_________________________________ 
 
TRF 1ª Região – Empresa de telefonia - 
Afastamento do PIS e COFINS sobre 
vendas ou serviços inadimplidos. 
 
A Oitava Turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região eximiu empresa de 
telefonia celular do recolhimento do PIS 
e da COFINS nas hipóteses em que as 
prestações de serviços e vendas 
ocorridos não resultaram em efetivo 
pagamento por parte do cliente. 
 
A relatora do caso, Desembargadora 
Maria do Carmo, deu provimento à 
Apelação da Empresa por considerar 
que, de fato, não ocorrem entradas na 
contabilidade em razão do 
inadimplemento, logo, tais valores não 
podem ser passíveis de tributação. A 
Desembargadora destacou, ainda, que “o 
conceito de receitas auferidas, portanto, 
está relacionado ao patrimônio do 
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contribuinte, pois quem aufere receita, 
recebe um valor que altera seu 
patrimônio, sua riqueza”. 
 
Apesar de se tratar especificamente de 
ação envolvendo serviços de empresa 
telefônica, a argumentação utilizada pala 
relatora, e acatada à unanimidade pela 
turma, se amolda a distintas situações 
em que o serviço ou a venda foram 
efetivados, mas o pagamento não 
ocorreu. 
 
_________________________________ 
 
Legislação e Soluções de Consulta 
 
IOF – Nova Exceção à Aplicação da 
Alíquota de 0,38% 
 
Em 31.01.2013, a Presidenta expediu o 
Decreto nº 7.894/2013, alterando a 
redação do § 3º, do art. 15-A, do Decreto 
nº 6.306/2007 (Regulamento do IOF), 
para reduzir a zero a alíquota do 
IOF/Câmbio incidente sobre as 
liquidações das operações de câmbio 
contratadas por investidor estrangeiro 
para ingresso de recursos do exterior no 
País, relativos às operações de aquisição 
de quotas de Fundo de Investimento 
Imobiliário em bolsa de valores ou bolsa 
de mercadorias e futuros, realizadas a 
partir de 31 de janeiro de 2013. 
 
_______________________________ 
 
PIS e Cofins – Instituições Financeiras 
– Depósitos Judiciais 
 
Em 04.02.2013, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 

8ª Região Fiscal (“SRRF 8ª RF”) 
publicou a Solução de Consulta n° 
313/12, consignando o entendimento de 
que a receita de variações monetárias 
ativas, contrapartida decorrente de 
variação monetária dos depósitos de 
natureza tributária efetuados judicial ou 
administrativamente, auferida por 
instituições financeiras sujeitas ao 
regime cumulativo, por não se constituir 
em receita decorrente da atividade 
empresarial, não se encontra abrangida 
pela hipótese de incidência da 
Contribuição para o PIS e da Cofins. 
 
_______________________________ 
 
Compensação de Ofício – E-CAC. 
 
Em 16.01.2013, a Coordenação Especial 
de Ressarcimento, Compensação e 
Restituição, publicou o Ato Declaratório 
Executivo n° 2/13, por meio do qual 
incluiu o serviço de Comunicação para 
Compensação de Ofício no Centro 
Virtual de Atendimento (e-CAC). O 
acesso a essas informações será 
realizado diretamente pelos contribuintes 
mediante a utilização de um código de 
acesso gerado na página da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB), na 
Internet.  
 
_________________________________ 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
 
 
Equipe responsável pela elaboração do 
Nota Tributária : 
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