
 

 

 

 

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

 
Julgamento – Supremo Tribunal Federal – Caso AXA Seguros – 

PIS/COFINS – Conceito de Faturamento Data 19/08/2009 

 
Na sessão do Órgão Pleno do Supremo Tribunal Federal de hoje, 19.08, foi levado a julgamento 
os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 400.479, em que se discutia, 
novamente, a amplitude do conceito de faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS. 
 
O julgamento foi suspenso logo após o voto do Relator, ministro Cezar Peluso, em decorrência 
do pedido de vista do ministro Marco Aurélio.  
 
No caso, a empresa seguradora alegava que o segmento a que pertence não vende bens nem 
presta serviços. Portanto, não se enquadraria no conceito de faturamento previsto no artigo 
195, inciso I, letra c, da Constituição Federal (CF), na esteira do que restou definido pelo STF 
no RE 346.084. 
 
Um novo conceito de faturamento  

 
O ministro Cezar Peluso foi contrário aos argumentos da empresa, de que prêmio de seguro 
não é faturamento, já que elas seriam apenas intermediadoras de contratos de seguro.  
 
Para ele, o conceito moderno de faturamento está muito distante daquele tradicional, segundo o 
qual faturamento seria apenas o produto proveniente das vendas seguidas de fatura. Tal 
conceito, que data de dois séculos atrás, seria primário atualmente, em que nossa realidade 
econômica é muito mais complexa. Nessa hipótese, para as empresas fugirem à tributação 
bastaria não emitirem fatura. 
 
O ministro fez um histórico da evolução do conceito de faturamento e disse que modernamente 
ele abrange não só a venda de mercadorias e serviços, mas também todo o rol das demais 
atividades que integram o objeto social da empresa na busca da obtenção de lucro. Disse, 
ainda, que não só o objeto social serviria para determinar esse rol, mas também as atividades 
econômicas que seriam efetivamente praticadas pelas empresas com habitualidade ainda que 
não constantes do seu objeto social.  
 
Assim, segundo ele, a arrecadação das seguradoras em prêmios de seguro enquadra-se 
plenamente neste conceito, porque faz parte do objeto social dessas empresas. Entretanto, não 
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se enquadrariam, para fins de incidência do PIS/COFINS, ganhos, por exemplo, com a venda 
de um imóvel, dentro de uma política de se desfazer de ativo imobilizado. Já tal venda é 
tributável, quando efetuada por uma empresa que se dedica, por seu objeto social, à 
comercialização de imóveis. 
 
Com a mesma argumentação dada para a tributação das seguradoras, ele também incluiu os 
bancos, inserindo no conceito de faturamento as receitas provenientes da intermediação 
financeira. 
 
Importante ressaltar que a linha do voto do min. Peluso é diferente daquela defendida pela PFN, 
que pretende tributar as seguradoras (com base nos prêmios de seguro) e os bancos 
(intermediações financeiras) ao entendimento de que tais receitas são oriundas da prestação de 
serviços. O min. Peluso, por outro prisma, apesar de afirmar que tais operações não configuram 
serviços, entende que o conceito atual de faturamento deve ser interpretado como o resultado 
das atividades empresariais de determinada entidade econômica, independente do setor que 
esta integre. 
 
Para dar respaldo a sua argumentação, citou a NBCT n. 33, aprovada pela Resolução n. 686 do 
Conselho Federal de Contabilidade, que normatiza conceito, conteúdo, estrutura e 
nomenclatura das Demonstrações Contábeis, na qual há previsão de que as empresas, em 
suas demonstrações do resultado, evidenciem as receitas decorrentes da exploração das 
atividades-fins (letra a do item 3.3.2.3), o que, segundo ele, confirma, que a limitação de 
faturamento a venda de bens e serviços estaria superada, até mesmo, pela contabilidade. 
 
Sobre a rentabilidade das seguradoras 

 
Na conclusão do seu voto, o ministro Cezar Peluso reportou-se a um relatório da 
Superintendência de Seguros Privados SUSEP que aponta para uma “abissal diferença” entre o 
valor dos prêmios de seguro captados e os valores pagos por sinistros ocorridos. 
 
Ele citou, ainda, nota do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo segundo 
o qual o mercado brasileiro de seguros movimentou, somente no primeiro semestre de 2008, 
R$ 38,5 bilhões, o que representou um crescimento de 18,4% sobre igual período de 2007, 
quando este valor alcançou R$ 32,5 bilhões. 
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No mesmo período dos dois anos de comparação, ainda conforme o mesmo relatório, o setor 
pagou R$ 10 bilhões (em cada um deles) por sinistros ocorridos. Os dados, como avaliou o 
ministro Cezar Peluso, demonstram que o setor é altamente lucrativo. 
 
Por fim, o ministro Marco Aurélio baseou seu pedido de vista no argumento de que o Tribunal 
Pleno não estaria julgando os embargos, ou seja, se houvera erro, omissão ou contradição na 
decisão embargada, mas sim o mérito do próprio recurso extraordinário. Isto porque o ministro 
Cezar Peluso apresentou um longo voto pela obrigatoriedade de não só as seguradoras, mas 
também os bancos e as holdings serem sujeitos ao recolhimento do PIS/COFINS. 
 
Assim que tivermos notícia do retorno do processo a julgamento, informaremos aos nossos 
clientes. 
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