
 

 

 

 

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

 

Resposta à Consulta – PIS/COFINS – Conceito de Faturamento Data 26/08/2009 

 

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter iniciado o julgamento, recentemente, do RE 

400.479 (comunicado a V. Sas. em 19/08), em que se está discutindo a amplitude do conceito 

de faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS, a Superintendência da Receita 

Federal da 4ª Região Fiscal divulgou, no dia 24 de junho p.p., resposta à consulta fiscal, na qual 

se questionava se as receitas auferidas com a locação de bens móveis estariam sujeitas à 

incidência da Cofins e do PIS/Pasep. 

 

Em sua resposta, a Receita Federal entendeu que, apesar de o Supremo Tribunal Federal 

(STF), no julgamento do RE 116.121, ter afirmado que a locação de bens móveis não envolve 

prestação de serviço, a incidência dessas contribuições seria de rigor na medida em que tais 

receitas decorrem do exercício de atividade econômica. 

 

Esse posicionamento, que estende o conceito de faturamento dos estreitos limites do resultado 

da venda de mercadorias e da prestação de serviços (conforme definido pelo STF no RE 

346.084) para o resultado proveniente de toda a atividade econômica exercida pela empresa, 

parece alinhar-se ao entendimento do Min. Cézar Peluso, no voto proferido no início do 

julgamento do RE 400.479 (atualmente com o Min. Marco Aurélio Mello para voto-vista), que 

afirmou 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 e da atividade que exerça. 

 

Apesar de não termos obtido a íntegra da referida resposta, o que nos permitiria saber a exata 

situação que foi apreciada, parece-nos que esse é o conceito de faturamento que a Receita 

Federal entende aplicável para delimitação da incidência do PIS/Pasep e da Cofins, o que 

poderá ser respaldado pelo STF caso mantida a linha de argumentação do Min. Cézar Peluso. 

 

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o tema. 

 

Responsáveis: 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7552 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças e 
notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 
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