
 

 

 

 

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

 
 
 

Previsão de julgamentos relevantes no Supremo 
Tribunal Federal para o dia 17.06.2009 Data: 15/06/2009 
 

Prezados clientes: 
 
O Supremo Tribunal Federal incluiu em pauta de julgamento do dia 17 de junho 
próximo – quarta-feira –, os seguintes processos, versando os temas abaixo 
sintetizados: 
 
 

a) EMB. DECL. NO AG. REG./RE nº. 400.479 
Assunto: Discute-se se a abrangência da definição da palavra faturamento, 
nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, com a finalidade de decidir se as 
receitas decorrentes das atividades das empresas de seguro estão sujeitas à 
Contribuição para o PIS e à COFINS. A decisão proferida nesse julgamento 
balizará o entendimento da Corte para as empresas do setor financeiro, visto 
que a argumentação é semelhante a que será apreciada nesta quarta. 
 
 

b) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 4.067 
Assunto: A ação pretende a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 
1º, II e 3º da Lei nº 11.648/2008, bem como dos art. 589, II, “b” e seus §§ 1º e 
2º e ao artigo 593 da CLT, na redação dada pela referida Lei, para saber se é 
legítima a instituição da contribuição sindical destinada às Centrais Sindicais, 
ante o princípio da liberdade sindical. 
 
 

c) EMB. DIV. NOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nr. 
189.619 
Assunto: Objetiva analisar se a legislação que majorou as alíquotas da 
Contribuição ao Finsocial para as empresas prestadoras de serviços seria 
constitucional. 

 
 



 

 
 

 

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. 

 

Por fim, informamos que estaremos presentes na sessão de julgamento com a 
finalidade de informar nossos clientes sobre as decisões que serão proferidas pela 
Corte. Caso V.Sas. tenham interesse em alguma das questões acima referidas, 
estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
 

Responsáveis: 
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Tel.: 55 11 3201-7552 
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