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O Supremo Tribunal Federal incluiu em pauta de julgamento do próximo dia 17 de junho 
de 2009 os Emb. Decl. no Ag. Reg. / RE nº 400.479, em que se discute a extensão do 
conceito da palavra faturamento prevista nos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.718/98. 
 
A questão é sobremaneira importante para as instituições financeiras, na medida em 
que a Embargante, como seguradora, se volta, via embargos, contra voto proferido no 
sentido de que a palavra faturamento, para fins de incidência de PIS e COFINS, 
compreenderia não apenas a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de 
serviços e de mercadorias e de serviços, mas toda a receita advinda da exploração das 
atividades empresariais. 
 
Na hipótese de o conceito de faturamento ficar circunscrito à receita bruta decorrente da 
venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias e de serviços, como, aliás, é o 
conceito consagrado pela legislação tributária e comercial (artigo 12 do DL nº 1.598/77), 
bem como em diversos julgados do STF (v.g., RE 150.755), a Receita Federal do Brasil 
pretende valer-se de interpretação construída pela Procuradoria da Fazenda Nacional 
(Parecer PGFN/CAT nº 2773/2007) no sentido de que as receitas financeiras auferidas 
pelos bancos (spread, em sentido estrito), seguradoras (prêmios) etc. decorreriam da 
prestação de serviços, fundamentando-se no GATS e no Código de Defesa do Consu-
midor (“CDC”). 
 
Em outras palavras, ultrapassada a discussão sobre o conceito de faturamento, definido 
o entendimento pelo STF de que tal palavra se refere à receita bruta da venda de 
mercadorias e de serviços, a Receita Federal do Brasil sustentará que as receitas 
financeiras auferidas pelos bancos e demais instituições a eles assemelhadas decorrem 
de prestações de serviços, vindo a exigir-lhes, sobre tais receitas, como já se tem 
notícia em alguns casos concretos, o pagamento da Contribuição ao PIS e da COFINS. 
 
Como se percebe, o foco do debate, que antes girava em torno do conceito de 
faturamento, passará a ser, dependendo da decisão do STF, o conceito de prestação 
de serviços e o de atividade bancária. Neste contexto, certamente haverá espaço para 
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discutir-se o conceito de serviços e o de operação de crédito na Constituição (artigos 
153, V e 156, III), o conteúdo da norma prevista no artigo 110 do CTN e sua aplicabi-
lidade ao GATS e ao CDC, e, especialmente, a validade jurídica do raciocínio consis-
tente em tomar emprestada do GATS e do CDC a definição de atividade bancária ou 
financeira como prestação de serviços para fins de incidência de PIS e de COFINS. 
 
Não obstante, independentemente da intrincada discussão jurídica que poderá sobrevir 
da decisão a ser definitivamente proferida pelo STF a respeito do conceito de fatura-
mento na Lei nº 9.718/98, especialmente depois da revogação de seu artigo 3º, § 1º, 
pela Lei nº 11.941/2009, é certo e indubitável que as receitas financeiras decorrentes de 
aplicações de recursos próprios dos bancos e demais instituições por lei assemelhadas 
não se enquadram, definitivamente, no conceito de resultado da prestação de serviço, 
haja vista que ninguém pode prestar serviços para si mesmo. Desse modo, seguindo 
por esta linha de raciocínio, tais receitas financeiras não seriam alcançadas pelo PIS e 
pela COFINS. 
 
Por outro lado, se o STF compreender que a noção de faturamento é a soma das 
receitas advindas das atividades empresariais, então o problema se circunscreverá ao 
conteúdo semântico da expressão atividades empresariais, trazendo consigo todas as 
dificuldades de aplicação prática que o termo suscita. 
 
O escritório, por seus sócios e profissionais da unidade de Brasília, estará presente no 
julgamento dos Emb. Decl. no Ag. Reg. / RE nº 400.479, reportando aos seus clientes e 
interessados as informações mais relevantes, bem como as conseqüências jurídicas 
advindas da decisão a ser proferida pela Suprema Corte. 
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