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SUPREMO CONFIRMA 
INCONSTITUCIONALIDADE DO AUMENTO DA 
BASE DE CÁLCULO DA COFINS  

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, o 
entendimento da Corte no sentido da inconstitucionalidade do 
parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718/98, que alargou a base de 
cálculo do PIS e da Cofins, para reconhecer que a receita bruta 
(faturamento) seria a “totalidade das receitas auferidas” pelas 
empresas. 

A decisão, tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 
527602, seguiu o entendimento do ministro Marco Aurélio, para quem 
o novo conceito de faturamento criado pelo dispositivo questionado – 
uma lei ordinária, foi além do que previu a Constituição Federal – que 
determinava a necessidade de uma lei complementar para tal. 

Já o artigo 8º da mesma lei, que aumentou a alíquota da contribuição, 
de 2% para 3%, foi considerado constitucional pela Corte, uma vez 
que não existe a necessidade de lei complementar para tratar do 
aumento da alíquota. 

Os ministros se mantiveram fiéis a uma série de REs julgados 
recentemente pela Corte que tratavam deste assunto – como os 
recursos 357950, 390840, 358273, 346084 e 336134. 

A fonte é do STF. 

  Rio de Janeiro - RJ 



STJ CONDENA EMPRESA QUE UTILIZOU 
PROGRAMAS ILEGALMENTE COPIADOS 

O usuário final de programa de computador ilicitamente copiado ou 
adquirido está sujeito às sanções previstas no artigo 103 da Lei n. 
9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais). Com esse entendimento, a Quarta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu, por unanimidade, a 
sentença de primeiro grau que condenou uma empresa do Paraná pela 
utilização de 58 programas sem a devida licença ou autorização de uso. 
A indenização foi fixada em 10 vezes o preço de cada um dos 
programas utilizados ilegalmente.  

O pagamento da indenização por perdas e danos em favor da Microsoft 
Corporation.  

O artigo 103 da referida lei determina que “quem editar obra literária, 
artística ou científica sem autorização do titular perderá para estes os 
exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver 
vendido”. Prevê, ainda, que, não se conhecendo o número de 
exemplares que constituem a edição fraudulenta, o transgressor pagará 
o valor de três mil exemplares. No caso em questão, foi possível apurar 
o número exato de exemplares.  

A fonte é do STJ. 

   St Cergue – Suíça 



INFORMAÇÕES 
IMPORTANTES SOBRE O 
PARCELAMENTO 
ESPECIAL – LEI 11.941/09

      

Os clientes que realizaram pedido de adesão 
ao parcelamento especial previsto por meio da 
Lei Federal 11.941 de 2009, deverão 
acompanhar atentamente informações 
disponibilizadas no link “e-cac” do site da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
www.receita.fazenda.gov.br – haja vista que a 
regulamentação do Parcelamento (vide  
Portaria Conjunta PGFN-RFB 6 de 2009) 
estabelece que as comunicações aos 
contribuintes que realizaram a adesão serão 
feitas por meio eletrônico.  

Oportuno enfatiza que a Receita Federal não 
encaminhará e-mails aos contribuintes. 

Após o recebimento da comunicação de 
deferimento do pedido – adesão ao 
parcelamento, os contribuintes deverão 
comunicar o Escritório imediatamente, que 
terão o prazo de trinta para protocolizar um 
pedido de desistências das ações judiciais 
e/ou processos administrativos em curso, que 
questionem as exações parceladas em face 
da União Federal. 

Os contribuintes devem consultar as 
informações relacionadas ao parcelamento 
especial no próprio site da Receita. 

            Nova York - USA 



                      Ao reafirmar a ilicitude da conduta nas hipóteses de ausência de assinatura da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) quando da ocorrência de relação 
empregatícia, o STJ entendeu a falta de anotação do anotação do contrato de 
trabalho é crime de competência da Justiça estadual.  

A ministra Maria Thereza de Assis Moura sustentou a existência de duas situações 
fáticas distintas envolvidas na prática descrita no Código Penal. Uma é a cometida 
pela empresa que deixa de anotar a CTPS ou anota período menor que o 
efetivamente trabalhado, com o objetivo de frustrar direitos trabalhistas do 
empregado.  

Outra consistiria na inserção de dados falsos pelo trabalhador ou seu procurador, 
registrando-se períodos maiores que os trabalhados com o fim de criar condições 
para pleitear benefícios previdenciários.  

Na segunda situação, afirmou a ministra, a jurisprudência do STJ seria sólida e 
confirmada também pelo Supremo Tribunal Federal (STF): a competência é da 
Justiça Federal. No entanto, no caso da primeira hipótese, os entendimentos 
seriam oscilantes.  

Concluindo o julgamento, a Corte afirmou que, mesmo trazendo eventuais 
dificuldades em alguns casos, deve ser feito o esforço de determinar qual a 
hipótese exata em julgamento em cada processo, em vez de simplesmente decidir 
pela aplicação de uma ou outra regra de competência, já que se tratava de definir o 
juiz natural das causas. 

                                                                                                                                                                                                              Nova York - USA

       

DEIXAR DE ANOTAR CARTEIRA DE TRABALHO É 
CRIME DE COMPETÊNCIA ESTADUAL



OPTANTES DO SIMPLES ESTÃO LIVRES DA 
RETENÇÃO DE 11% SOBRE AS FATURAS DE 
SERVIÇOS 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou processo 
que questionava a isenção da retenção de 11% do valor bruto da nota 
fiscal ou fatura de prestação de serviço pelas empresas optantes pelo 
Simples - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  

A Seção, seguindo o voto do relator, ministro Teori Albino Zavascki, 
firmou a tese de que o sistema de arrecadação destinado aos optantes 
do Simples não é compatível com o regime de substituição tributária 
imposto pelo artigo 31 da Lei n. 8.212/91, que constitui “nova sistemática 
de recolhimento” daquela mesma contribuição destinada à seguridade 
social.  

“A retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo 
título e com a mesma finalidade, na forma imposta pelo artigo 31 da Lei 
8.212/91 e no percentual de 11%, implica suspensão do benefício de 
pagamento unificado destinado às pequenas e microempresas”, afirmou 
o relator.  

No caso, a Fazenda Nacional recorreu ao STJ após decisão do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF1) que reconheceu que as empresas 
optantes pelo Simples não estão sujeitas à retenção de 11% de 
contribuição previdenciária sobre a fatura de serviços, prevista no artigo 
31 da Lei n. 8.212/91.  

.  

A Primeira Seção do STJ destacou, ainda, que a Lei n. 9.317/96 
instituiu tratamento diferenciado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, simplificando o cumprimento de 
suas obrigações administrativas, tributárias e previdenciárias 
mediante opção pelo Simples. Por esse regime de arrecadação, é 
efetuado um pagamento único relativo a vários tributos federais, 
cuja base de cálculo é o faturamento, sobre a qual incide uma 
alíquota única, ficando a empresa dispensada do pagamento das 
demais contribuições instituídas pela União.
  



INDENIZAÇÃO NÃO GERA RIQUEZA A 
PERMITIR INCIDÊNCIA DE IR 

Valores recebidos a título de 
indenização por danos morais ou 
materiais não são passíveis de 
incidência de imposto de renda. 
Segundo a Segunda Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
a efetiva geração de riqueza por 
meio de atividade laboral ou 
aplicação de capital é o fato 
gerador do imposto. A 
indenização, porém, não aumenta 
o patrimônio do lesado, mas o 
recompõe – no caso do dano 
moral, por meio de substituição 
monetária.  

A ministra Eliana Calmon 
ressaltou que não se trata de 
reconhecer isenção do imposto 
sobre indenizações. “A geração de 
riqueza é a tônica de qualquer 
modelo capitalista. Ninguém dirá 
que é, efetivamente,  uma  ativi- 

dade importante no mercado a 
geração de riquezas por meio de 
danos morais ou materiais. Eles são 
uma reparação a uma lesão ilegal ao 
patrimônio jurídico da vítima, seja 
material ou imaterial”, explicou a 
relatora. 

 “Não vejo como chegar à conclusão 
de que dano moral e material não 
ocasiona indenização. E se é 
indenização, não pode ser objeto de 
imposto de renda. Se fosse possível 
reparar o dano de outra forma, não 
haveria a indenização em valores 
pecuniários”, acrescentou.  

No processo, a Fazenda tentava 
alterar julgamento do TRF/5ª Reg., 
sustentando que a decisão violava o 
CTN, ao extinguir imposto sem 
previsão legal e negar a incidência do 
tributo sobre acréscimo patrimonial. 

Sítio das Videiras  
B. Mansa – Rio de Janeiro 



MATÉRIAS TRIBUTÁRIAS NA PAUTA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Os dispositivos que disciplinaram 
o direito de aproveitamento de 
créditos calculados com base nos 
valores dos bens e mercadorias 
em estoque no momento da 
transição da sistemática 
cumulativa para a não cumulativa 
da contribuição para o PIS e da 
COFINS, respectivamente. Para 
o relator, ministro Ricardo 
Lewandowski, há repercussão 
porque a solução da questão em 
exame poderá resultar em 
relevante impacto tanto no 
orçamento da Seguridade Social 
bem como no das pessoas 
jurídicas que se enquadrem na 
situação.  O recurso que deu 
origem à discussão foi interposto 
contra 

acórdão que entendeu pela 
legitimidade do parágrafo 1º do 
artigo 11 da Lei 10.637/02 e do 
parágrafo 1º do artigo 12 da Lei 
10.833/03. 

Apesar do aumento das alíquotas 
para as empresas optantes pelo 
regime não-cumulativo do PIS e da 
COFINS, tais empresas foram 
proibidas de obter o creditamento 
com base nas novas alíquotas. 

Com efeito, o aproveitamento dos 
créditos oriundos de bens 
estocados ficou limitado pela 
aplicação das alíquotas do regime 
cumulativo – as quais são bem 
inferiores à nova sistemática 
apuração.  
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