
 

 

 

 

 

 

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

PARECER NORMATIVO RFB Nº 3 / CONCEITO DE RECEITA 
BRUTA / VENDA DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EMPRESAS NÃO 
FINANCEIRAS DO GRUPO 
 Data 07/01/2013 
 
No final de novembro de 2012 foi publicado o Parecer Normativo RFB nº 3, por meio do 
qual a Receita Federal do Brasil elucidou o conceito técnico de “receita bruta” para fins 
tributários, assim compreendida “a receita decorrente da venda de bens nas operações 
de conta própria; a receita decorrente da prestação de serviços em geral”. 
 
Muito embora a Receita Federal do Brasil estivesse tratando deste conceito no âmbito 
de incidência da Contribuição Previdenciária prevista nos artigos 7º a 9º da Lei nº 
12.546/2011, o fato é que este entendimento se aplica a todas as contribuições que 
tenham por base de cálculo a “receita bruta”, como é o caso do PIS e da COFINS 
exigidos nos termos da Lei nº 9.718/98. 
 
Tanto é assim que no item 8 do Parecer Normativo em questão, o Fisco recorre à 
legislação do PIS e da COFINS “pois ambas ostentam, também, como hipótese de 
incidência o auferimento de receita por pessoa jurídica.” 
 
Tal ato normativo representa o posicionamento oficial da Receita Federal do Brasil no 
sentido de que as contribuições incidentes sobre a “receita bruta” alcançam apenas a 
venda de bens e/ou prestação de serviços, ou seja, nas próprias palavras da Receita 
Federal do Brasil, “a definição de receita bruta desde há muito entabulada na legislação 
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza”. 
 
Desta forma, compreendemos que o Parecer Normativo nº 3 pode ser invocado como 
fundamento para afastar a exigência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras 
com relação às empresas não-financeiras que tenham por objeto social a negociação 
de títulos e valores mobiliários em geral (autuadas sob o argumento de que as receitas 
financeiras decorreriam de suas “atividades típicas”, na linha do voto do Min. Peluso no 
RE nº 357.950), bem como pode ser invocado pelas empresas financeiras para 
suspender a exigibilidade dos tributos, caso o Fisco utilize tão somente esta mesma 
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argumentação nos processos em curso. Inclusive, a depender da situação concreta, 
somos do entendimento de ser possível o ajuizamento de medidas cautelares com tal 
finalidade, uma vez que, com o reconhecimento expresso da Receita Federal do Brasil 
acerca do conceito em referência, não há mais lide controversa sobre a possibilidade 
de se considerar como “receita bruta” toda e qualquer receita proveniente da 
exploração das atividades típicas das pessoas jurídicas. 
 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto, bem 
como para auxiliá-los com as medidas judiciais e administrativas aplicáveis ao caso. 
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