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RESUMO 

 

 O presente parecer tem por objetivo examinar a não inclusão do Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISS) na base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração 

Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) à luz da 

mais recente jurisprudência exarada pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou que o 

Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) não deve ser incluído na 

base de cálculo das referidas contribuições, por não constituir receita ou faturamento do 

contribuinte. 

 Deste modo, incialmente, será feita uma análise a respeito do imposto em questão, bem 

como de cada uma das contribuições, para que se possa demonstrar de que forma o ISS 

encontra-se incluído na base de cálculo do PIS/COFINS. 

 Posteriormente, o precedente da Corte Superior será analisado, bem como os principais 

fundamentos utilizados pelos Ministros que levaram ao entendimento de que o imposto indireto 

incidente sobre a comercialização de mercadorias (ICMS) não deve constituir receita ou o 

faturamento do contribuinte do PIS e da COFINS. Dessa maneira, serão demonstradas as razões 

pelas quais os mesmos fundamentos jurídicos adotados pelo Supremo na decisão do ICMS 

podem ser utilizados na defesa de que o ISS também não deve fazer parte da base de cálculo 

das contribuições incidentes sobre o a receita e faturamento. 

 Por fim, será ainda apontado um risco aos contribuintes decorrente do novo 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça relativo à falta de repasse dos valores 

recebido a título de impostos indiretos - à exemplo, o ISS. De acordo com o mais recente 

precedente da Corte, o que antes era entendido como um mero inadimplemento de obrigação 

tributária, agora passa a ser considerado crime de apropriação indébita, o que pode trazer 

consequências ainda mais gravosas aos contribuintes. 

  

Palavras-chave: ISS. PIS/COFINS. Base de cálculo. Receita e faturamento. Não inclusão. 

Riscos.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 This legal opinion aims to analyze the non-inclusion of the ISS in the tax basis of the 

PIS and COFINS contributions in view of the most recent decision handed down by the Federal 

Supreme Court (Supremo Tribunal Federal), which determined that ICMS should not be 

included in the calculation base of these contributions since it does not constitute taxpayer 

income or revenue. 

 Therefore, an analysis will initially be made of each of the contributions, as well as of 

the tax in question, so that it can be shown how the ISS is included in the PIS/COFINS 

calculation base. 

 Subsequently, the precedent of the Supreme Court will be analyzed, as well as the main 

grounds used by the Ministers that led to the understanding that the indirect tax on the sale of 

goods (ICMS) should not constitute income or revenue of the PIS/COFINS taxpayers. In this 

way, an analogue interpretation can be made to demonstrate that the same reasons can be 

applied in the defense that the ISS should not also form part of the calculation base of such 

contributions. 

 Finally, a risk to the taxpayers will be pointed out as a result of the new understanding 

signed by the Superior Court of Justice (Superior Tribunal de Justiça) regarding the lack of 

transfer of amounts received as indirect taxes - for example, the ISS. According to the most 

recent precedent of the Court, what was once understood as a mere default of tax obligation is 

now considered a crime of misappropriation, which can have even more serious consequences 

for taxpayers. 

 

Keywords: ISS. PIS/COFINS. Calculation tax base. Income and Revenue. Non-inclusion. 

Risks. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão do Curso de Direito da Escola de Direito da 

Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio) será apresentado na modalidade 

de parecer, conforme facultado pelo art. 5º, IV, do Regulamento de TCC desta Instituição de 

Ensino. 

A escolha metodológica do parecer se deu basicamente porque a questão nuclear de 

estudo aborda elementos práticos e coincidentes com a práxis jurídica no Brasil. 

Nesse contexto e diante da aproximação do país ao limiar da estagnação econômica1, 

não há dúvidas de que as exações incidentes sobre a receita e o faturamento da pessoa jurídica 

passaram a exercer um papel de extrema relevância na ordem tributária brasileira. Dentre elas, 

destacam-se as contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS), instituídas pelas Leis Complementares nºs 07, 

de 1970; e 70, de 1991, respectivamente. 

A esse respeito, conforme relatório elaborado pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil sobre a análise da arrecadação das receitas federais, a arrecadação em conjunto, do PIS 

e da COFINS, em dezembro de 2017, foi equivalente a R$ 25.691,00 (vinte e cinco milhões e 

seiscentos e noventa e um reais), o que representou um aumento de 11,41% em relação ao 

mesmo período do ano anterior2. Além disso, pode-se perceber também que o valor arrecadado 

no ano de 2017 compôs o equivalente 20,66% de toda a arrecadação de receitas pela União3. 

 Sendo assim, em razão da evidente relevância das referidas contribuições, diversos 

questionamentos e discussões doutrinárias as circundam, dentre elas, destaca-se a que diz 

respeito à possibilidade ou não da inclusão de valores recebidos a título do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza nas suas bases de cálculo, ou seja, a possibilidade serem ou não 

contabilizados no conceito de receita ou faturamento da pessoa jurídica4. 

                                                      
1 CARVALHO, Pietra. Como o baixo crescimento econômico afeta a vida das pessoas. 31/08/2018. Veja. 

Disponível em <https://veja.abril.com.br/economia/como-o-baixo-crescimento-economico-afeta-a-vida-das-

pessoas/> Acesso: 20/11/2018. 
2 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Centro de Estudos Tributários e 

Aduaneiros. Análise da arrecadação das receitas federais. Brasília, dezembro de 2017, p. 2. 
3 Idem, p. 36. 
4 SCOCUGLIA, Lívia. Tribunais excluem ISS da base de cálculo do PIS/Cofins. Jota. Brasília. 21/03/2018. 

Disponível em < https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/tribunais-excluem-iss-da-base-de-calculo-

do-pis-cofins-21032018> Acesso: 15/11/2018. 

 

https://veja.abril.com.br/economia/como-o-baixo-crescimento-economico-afeta-a-vida-das-pessoas/
https://veja.abril.com.br/economia/como-o-baixo-crescimento-economico-afeta-a-vida-das-pessoas/
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/tribunais-excluem-iss-da-base-de-calculo-do-pis-cofins-21032018
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/tribunais-excluem-iss-da-base-de-calculo-do-pis-cofins-21032018
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 Tal questionamento se mostra relevante na medida em que o ISS representa um dos 

tributos que possui como característica intrínseca o fato de ser recolhido de forma indireta. Isso 

significa dizer que, apesar de a lei prever que o contribuinte do imposto deve ser o prestador do 

serviço, quem realmente arca com seu ônus financeiro é o tomador, tendo em vista que o valor 

relativo ao imposto é embutido no preço do serviço prestado5.  

Portanto, ao receber o pagamento do tomador do serviço, o prestador retém para si o 

montante referente a custo e lucro do serviço prestado e repassa para aos cofres municipais o 

valor referente ao imposto incidente sobre aquela prestação de serviços. 

 O debate a ser abordado pelo presente parecer, que já é objeto de discussão 

jurisprudencial, conforme será demonstrado adiante, diz respeito à pertinência da inclusão do 

valor do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Em outras palavras, objetiva-se averiguar 

se o valor recebido pelo prestador de serviços a título de ISS – que é posteriormente repassado 

ao fisco municipal – pode ser qualificado como receita ou faturamento do contribuinte, e, 

portanto, ser capaz de ensejar sua inclusão na base de cálculo das contribuições para o PIS e 

para a COFINS. 

 Assim, o objetivo do presente parecer é  analisar, à luz da recente decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) que determinou que o ICMS não deve compor o conceito de receita ou 

faturamento para fins de aferimento da base de cálculo do PIS/COFINS6, as razões de fato e de 

direito capazes de demonstrar a inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do ISS nas bases 

de cálculo dessas mesmas contribuições. 

 

 

                                                      
5 CARNEIRO, Claudio. Curso de Direito Tributário e Financeiro, 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 269. 
6 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (“RE”) nº 574.706/PR, Relatora:  

Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017. Disponível em: <http://www.stf.jus.br >. 

Acesso: 19/11/2018 
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Parecer nº 01/2018                                                                  Rio de Janeiro, dezembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RELATÓRIO E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA CONSULTA 

 

 Trata-se de consulta formulada pela sociedade PRESTADORES DE SERVIÇOS 

GERAIS FICTÍCIOS S.A. (“Consulente”), pessoa jurídica de direito privado, constituída sob 

a modalidade de sociedade anônima, cuja atividade principal caracteriza-se pela prestação, sob 

demanda, de variados tipos serviços, desde que constem na lista anexa à Lei Complementar nº 

116, de 31 de julho de 2003. 

 Conforme informado pela própria Consulente, seu estabelecimento principal prestador 

dos serviços encontra-se localizado no município do Rio de Janeiro e todos os serviços por ela 

prestados também se limitam territorialmente a essa municipalidade. 

 Desta forma, em atendimento às obrigações tributárias impostas pela legislação 

municipal e federal, a Consulente recolhe, dentre todos os tributos devidos, as contribuições 

para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), bem como o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 

 Informa ainda a Consulente que, apesar de repassar o valor recebido a título de ISS aos 

cofres municipais, sempre contabilizou como receita bruta todo o montante recebido, valor 

correspondente ao preço cobrado pelos serviços prestados – inclusive a parcela referente ao 

imposto municipal repassado. Sendo assim, ao aferir a base de cálculo das contribuições 

incidentes sobre seu faturamento ou receita, considera, inclusive, o valor recebido a título de 

ISS. 

ISS. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. CONCEITO 

DE RECEITA E FATURAMENTO. NÃO INCLUSÃO.  

1. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que 

decidiu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do 

PIS/COFINS, também não deve o ISS fazer parte da 

expressão econômica do fato gerador das referidas 

contribuições de seguridade social. 

2. O ISS, por ser um tributo de natureza indireta – repassado 

diretamente aos cofres municipais – e cujo valor apenas 

transita temporariamente no caixa do prestador de serviços, 

não deve ser considerado receita ou faturamento do 

contribuinte capaz de majorar a base de cálculo do 

PIS/COFINS. 
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 Com efeito, esclareça-se que a Consulente é prestadora de variados serviços constantes 

da lista anexa à LC nº 116/2003 e, para calcular o preço cobrado pela prestação de seus serviços, 

inclui os custos com materiais e mão-de-obra, o lucro que espera receber e o valor relativo ao 

imposto municipal incidente na prestação – o ISS. 

 Além disso, por ser pessoa jurídica que aufere receita, está sujeita ao pagamento das 

contribuições para o PIS e COFINS. Desse modo, ao calcular o montante devido a título dessas 

contribuições – que incidem sobre o faturamento da pessoa jurídica -, inclui em suas bases de 

cálculo, retirando as possíveis deduções, todo o valor recebido relativo ao preço pago pelos 

serviços prestados, inclusive o referente ao ISS que é posteriormente repassado aos cofres 

municipais.  

Informa ainda a Consulente que tomou conhecimento da decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR7, 

que declarou, em sede de repercussão geral, a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas 

bases de cálculo do PIS e da COFINS sob a justificativa de que o valor recebido a título do 

imposto não faz parte do faturamento da pessoa jurídica. 

 Diante deste cenário, busca a Consulente uma opinião legal a respeito da 

constitucionalidade e legalidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, 

tendo em vista que entende que o valor recebido a título de ISS passa por seu caixa apenas para 

fins contábeis, já que são posteriormente repassados ao município do Rio de Janeiro, razão pela 

qual não deveria ser considerado parte integrante de sua receita ou faturamento, de forma 

análoga ao que ocorre com o ICMS. 

 Isso porque, receia a Consulente deixar de incluir o ISS na base de cálculo do 

PIS/COFINS e vir a ser autuada pela Receita Federal do Brasil sem chances de êxito em 

eventual processo administrativo ou judicial. Também deseja, a depender da probabilidade de 

êxito, ajuizar ação de repetição de indébito para que seja restituída do valor pago indevidamente 

a título das contribuições incidentes sobre sua receita e faturamento. 

 Neste sentido, foram formuladas pela Consulente as seguintes indagações: 

 

(i) Considerando o julgado do STF a respeito da não incidência do ICMS na base de 

cálculo do PIS/COFINS, pode-se afirmar que as mesmas premissas adotadas no caso 

podem se aplicar à sistemática do ISS? 

                                                      
7 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (“RE”) nº 574.706/PR, Relatora:  

Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017. Disponível em: <http://www.stf.jus.br >. 

Acesso em 19.11.2018 
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(ii) Considerando que o valor recebido a título do imposto incidente sobre os serviços 

prestados não integra o caixa da sociedade de forma definitiva, sendo apenas repassado 

ao fisco municipal, seria correto afirmar que o ISS não deveria fazer parte da base de 

cálculo das contribuições incidentes sobre o faturamento – PIS e COFINS? 

 

(iii) Caso a incidência do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS já esteja sendo foco 

de ajuizamento de ações, qual posição vem sendo adotada pelos Tribunais Regionais 

Federais? 

 

(iv) Qual seria a probabilidade de êxito em uma eventual ação que questione, 

especificamente, a incidência do ISS na base de cálculo das contribuições do PIS e da 

COFINS? Caso seja esse o entendimento adotado, qual é a probabilidade de que o valor 

recolhido indevidamente venha a ser restituído? 

 

(v) Existem riscos a serem apontados diante do novo entendimento que vem sendo 

firmado pela Corte Superior? Se sim, quais seriam? 

 

Desse modo, busca a Consulente se resguardar a respeito das mudanças jurisprudenciais 

que vêm ocorrendo ao longo dos últimos anos para que possa entender melhor quais são suas 

possibilidades para, eventualmente, questionar a incidência do ISS na base de cálculo do 

PIS/COFINS, tendo em vista que o valor recebido a título do imposto municipal é diretamente 

repassado à fazenda municipal e passam por seu caixa apenas para fins contábeis. 

Para análise dessa questão, será traçado, inicialmente, um panorama geral a respeito dos 

tributos sob análise, quais sejam, o ISS e as contribuições para o PIS e para a COFINS, de 

forma que se possa, em seguida, demonstrar as razões pelas quais o ISS é incluído na base de 

cálculo das referidas contribuições. 

Posteriormente, será feita a análise dos fundamentos utilizados pelos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal na decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, 

de modo a se utilizar as mesmas premissas lá adotadas para o caso que aqui se discute. 

Além disso, será analisada a posição que os Tribunais Regionais Federais vêm adotando 

a respeito do tema, bem como o Superior Tribunal de Justiça, para que se possa delimitar o 

entendimento que provavelmente será dado à incidência do ISS na base de cálculo do PIS e da 

COFINS e aferir a probabilidade de êxito em eventual ação judicial que questione a incidência 
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do referido imposto na base de cálculo das contribuições incidentes sobre o faturamento da 

pessoa jurídica. 

Por fim, será abordado o principal risco para os contribuintes decorrente do novo 

entendimento exarado STF, no sentido de que o ICMS não faz parte da receita ou faturamento 

da pessoa jurídica, qual seja, o da falta de repasse dos impostos indiretos caracterizar crime de 

apropriação indébita e não apenas mero inadimplemento, conforme decidido recentemente pelo 

STJ8. Finalmente, serão sumariadas as principais conclusões alcançadas. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. Dos tributos abordados no parecer e da incidência do ISS na base de cálculo do 

PIS/COFINS 

 

Com a finalidade de se fazer uma análise não muito longa a respeito dos tributos que 

envolvem a discussão travada no presente parecer, o que se faz necessário apenas para 

introduzir o tema, o ISS e as contribuições para o PIS e a COFINS serão analisados à luz de 

suas regras-matriz de incidência. 

A análise regra-matriz de incidência permite que sejam identificados os principais 

aspectos que definem a obrigação tributária, para tanto, requer que sejam definidos os seguintes 

critérios: (i) material, representado por um comportamento humano específico que gera a 

obrigação tributária; (ii) espacial, responsável pela definição do local onde o tributo será 

devido; (iii) temporal, que define o momento a partir do qual surge a obrigação tributária; (iv) 

pessoal, caracterizado por elencar o sujeito ativo e passivo da obrigação; e, por fim, (v) 

quantitativo, que determina a base de cálculo e alíquota dos tributos.9 

 

2.1.1. Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 

 

A Constituição Federal de 1988, ao definir as competências para a instituição de tributos 

entre os entes federativos, atribuiu, em seu art. 156, III10, aos Municípios, a competência para 

                                                      
8 BRASIL. Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus (“HC”) nº 399.109/SC, Relator: 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 22/08/2018. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ> Acesso: 19/11/2018. 
9 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência, 9ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 298-299. 
10 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Dispõe o inciso III do art. 

156: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) III - serviços de qualquer natureza, não 

http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ
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instituir o ISS, desde que o imposto (i) não incida sobre os serviços que já forem objeto de 

incidência do ICMS; e (ii) esteja definido em lei complementar. 

Por esta razão foi editada a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que 

dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios 

e do Distrito Federal e dá outras providências. 

 A respeito da LC nº 116/2003, no que importa ao presente parecer e à análise da regra-

matriz de incidência do ISS, observa-se que logo em seu art. 1º já se pode encontrar a definição 

do critério material do tributo, in verbis: 

 

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços 

constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade 

preponderante do prestador. 

 

  Percebe-se, pois, que o referido dispositivo define a hipótese de incidência do ISS como 

sendo a prestação de serviços que constem na Lista Anexa à LC. Desse modo, com exceção dos 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e os de comunicação – que estão sujeitos 

ao ICMS -, a prestação de qualquer outro serviço pode gerar obrigação de pagar o ISS, desde 

que constem na lista anexa à LC nº 116/2003, com a respectiva referência na lei municipal que 

instituir o imposto, sendo este, portanto, o critério material da exação – a prestação de qualquer 

serviço constante da referida lista anexa.11 

 Além disso, nota-se que o legislador também se preocupou logo em definir o critério 

espacial da regra-matriz de incidência do ISS, ao determinar, em seu art. 3º, que, ressalvadas 

algumas hipóteses, o imposto será devido ao Município no qual se encontra localizado o 

estabelecimento prestador ou domicílio do prestador do serviço. Dispõe a norma, in verbis: 

 

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do 

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do 

prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV (...) 

 

 Ainda a respeito do critério espacial do ISS, cabe ressaltar que, conforme disposto no 

art. 4º, da LC nº 116/200312, para efeitos desse imposto, estabelecimento prestador será o local 

                                                      
compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.” Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso: 02/12/2018. 
11 MARTINS, Sergio Pinto. Manual do Imposto sobre Serviços. 7a edição. São Paulo: Atlas, 2006, p. 29. 
12 BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Estabelece o art. 4º: “Art. 4º Considera-se 

estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo 

permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-

lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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da atividade de prestação de serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure 

unidade econômica ou profissional do contribuinte.13 

 Quanto ao critério temporal do ISS, tem-se que equivale ao momento no tempo do 

acontecimento do critério material, ou seja, equivale ao momento de prestação do serviço. 

Dessa forma, o que deve ser considerado para estabelecer o instante em que o fato gerador 

ocorre não é a realização do contrato de prestação de serviço ou do pagamento pelo serviço 

prestado, mas sim o de efetiva materialização, na realidade, da prestação do serviço em questão, 

conforme disposto no inciso I, do art. 116, do Código Tributário Nacional14. 

Desse modo, ao dispor sobre o ISS, a legislação municipal deve definir o momento de 

incidência do imposto somente após verificado a ocorrência do fato gerador. Ou seja, antes da 

prestação do serviço não há que se falar em incidência do ISS, visto que inexistente qualquer 

relação jurídica tributária.15 

Ainda no que se refere à regra-matriz de incidência do ISS, tem-se ainda a análise do 

critério pessoal do imposto. O estudo desse elemento permite que se identifiquem os sujeitos 

da obrigação tributária.16 Nesse sentido, quanto ao legitimado passivo do ISS, ou seja, a quem 

compete o recolhimento do imposto,  observa-se que, ressalvadas algumas exceções, a LC nº 

116/2003 delegou esta prerrogativa ao prestador dos serviços, conforme seu art. 5º17. Dessa 

forma, cabe ao contratado recolher ao fisco municipal o valor referente ao ISS incidente sobre 

os serviços que prestar.  

                                                      
ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.” Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm> Acesso: 02/12/2018. 
13 FONSECA, Leonardo Bessani. Aspectos sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 

Jusbrasil. 2016. Disponível em: < https://leonardobfonseca.jusbrasil.com.br/artigos/340131534/aspectos-sobre-o-

imposto-sobre-servicos-de-qualquer-natureza-iss> Acesso em: 17/11/2018. 
14 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Estabelece o art. 116, caput e inciso I: “Art. 116. Salvo 

disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: I - tratando-se de 

situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza 

os efeitos que normalmente lhe são próprios;” Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm> Acesso: 02/12/2018. 
15 PAVANI, Vanessa Roda. A Regra Matriz de Incidência Tributária. Revista Âmbito Jurídico. Disponível em 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9490> Acesso 

em: 17/11/2018. 
16 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito. O construtivismo lógico-semântico. 3ª 

edição. São Paulo: Noeses, 2013, p. 406. 
17 BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Estabelece o art. 5º: “Art. 5o Contribuinte é o 

prestador do serviço.” Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm> Acesso: 

02/12/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm
https://leonardobfonseca.jusbrasil.com.br/artigos/340131534/aspectos-sobre-o-imposto-sobre-servicos-de-qualquer-natureza-iss
https://leonardobfonseca.jusbrasil.com.br/artigos/340131534/aspectos-sobre-o-imposto-sobre-servicos-de-qualquer-natureza-iss
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9490
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm
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Isso porque o prestador é, dentre todos os sujeitos da relação, o que está mais 

diretamente ligado ao fato gerador, razão pela qual a lei optou por defini-lo como integrante do 

polo passivo da relação jurídica tributária.18 

Já no que diz respeito ao sujeito ativo da obrigação tributária, ou seja, a quem caberá 

cobrar o tributo, este será o próprio Município ao qual o imposto é devido, não havendo outra 

hipótese permitida pela legislação. 

Por fim, para finalizar a análise da regra-matriz de incidência do imposto sobre serviços, 

tem-se o critério quantitativo, aquele responsável por determinar sua base de cálculo e alíquota. 

Com efeito, a base de cálculo do ISS está prevista no art. 7º19, da Lei Complementar nº 

116/2003, que prevê que a base de cálculo do imposto será o preço do serviço. 

Desse modo, torna-se evidente que a base de cálculo do imposto será o preço pago pelo 

serviço prestado e nada mais além disso. Isso significa dizer que os valores recebidos a título 

de juros, multas, indenizações, seguros ou qualquer outra modalidade que se desvincule da pura 

e simples contraprestação pelo serviço prestado não deve ser contabilizado para fins de 

aferimento da base de cálculo do ISS. 

O segundo e último item que faz parte do critério quantitativo do ISS diz respeito à 

alíquota aplicável a cada serviço prestado. No que importa ao presente parecer, a análise das 

alíquotas não possui qualquer impacto. Por esta razão, apesar de fazer parte do estudo da regra-

matriz de incidência, as alíquotas não serão abordadas. 

Diante do exposto até aqui é possível inferir que, a princípio, toda pessoa física ou 

jurídica que prestar algum dos serviços previstos na lista anexa à LC nº 116/2003 deve recolher, 

ao Município onde se encontra situada, o ISS incidente sobre a prestação, calculado sob o 

montante recebido à título de contraprestação pelo serviço prestado. 

Finda a exposição acerca da regra-matriz de incidência do ISS – que permite identificar 

os principais aspectos referentes à obrigação tributária -, passa-se à análise de uma outra 

característica fundamental desse imposto e de extrema relevância para a compreensão do tema, 

qual seja, a de que o ISS é, ressalvadas algumas exceções, um imposto indireto. 

                                                      
18 KASSOUF, Roberto Gonçalves. O Critério Espacial da Regra Matriz de Incidência Tributária do ISSQN 

e o Superior Tribunal de Justiça. Monografia apresentada ao Curso de Especialização em Direito Tributário do 

Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Campinas, 2014, p. 21. 
19 BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Estabelece o art. 7º: “Art. 7º A base de cálculo do 

imposto é o preço do serviço.” Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm> 

Acesso: 02/12/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm
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Com a finalidade de otimizar os estudos a respeito das espécies tributárias, a doutrina 

costuma estabelecer diversas classificações para diferenciar os impostos e, dentre elas, está a 

classificação que os divide entre impostos diretos e impostos indiretos. 

No imposto direto, o sujeito passivo, a quem a lei atribui o dever de adimplir com a 

obrigação tributária, é o mesmo que arca com o ônus financeiro da exação. Desse modo, quando 

se está diante de um imposto direto pode-se dizer que a carga econômica do imposto é suportada 

pelo próprio contribuinte que realiza o fato gerador.20 

Esses sujeitos podem ainda ser diferenciados nas seguintes classificações: (i) 

contribuinte de direito, como sendo aquele determinado pela lei adimplir a obrigação tributária; 

e (ii) contribuinte de fato, como sendo aquele que realmente arca com o ônus econômico do 

tributo. 

Neste sentido, cabe ressaltar os ensinamentos de Cláudio Carneiro21 acerca dos 

impostos diretos: 

 

Quanto à forma de percepção, os impostos classificados como diretos são aqueles 

cuja causa de nascimento, ou seja, cujo fato gerador incide sobre o contribuinte de 

direito (pessoa que realizou a hipótese de incidência, descrita na lei, e por isso tem 

a obrigação legal de recolher o tributo aos cofres públicos), que não tem a 

possibilidade de transferir o encargo fiscal a quem quer que seja. Ele é ao mesmo 

tempo contribuinte de fato e de direito. Exemplo: IPVA (CARNEIRO, 2015, p. 273) 

 

Confirmando o entendimento exposto acima, muito bem expõe a  Ministra do Superior 

Tribunal de Justiça, Eliana Calmon Alves, em seus comentários ao Código Tributário Nacional, 

veja-se: 

 

O imposto direto grava situações permanentes, constantes, ou pelo menos 

continuadas, sendo suportado pelo contribuinte em definitivo [...] É também chamado 

de imposto que não repercute, porque a carga econômica é suportada pelo 

contribuinte, isto é, pelo realizador do fato gerador. (ALVES, 2013, p.4) 

 

Contrapondo-se aos impostos direitos, existem os indiretos, nos quais o contribuinte de 

fato é diferente do contribuinte de direito, o que significa dizer que, apesar de a lei prever 

expressamente qual sujeito deve adimplir com a obrigação tributária – no caso do ISS, o 

prestador dos serviços -, quem realmente arca com seu ônus financeiro é um terceiro sujeito – 

no caso do ISS, o tomador dos serviços. 

                                                      
20 ALVES, Eliana Calmon. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por 

artigo, inclusive ICMS e ISS. 6a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 4. 
21 CARNEIRO, Claudio. Curso de direito tributário e financeiro, 6ª edição. Saraiva, 2015, p. 273. 
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Buscando evidenciar tal entendimento, ressalta-se aqui, novamente, os ensinamentos de 

Claudio Carneiro no que se refere aos impostos indiretos: 

 

Já os impostos indiretos são aqueles em que o contribuinte de direito é diferente do 

contribuinte de fato. São aqueles que incidem sobre o contribuinte de direito que, por 

sua vez, transfere o encargo fiscal a uma pessoa alheia à relação jurídica tributá- ria, 

usualmente chamada de contribuinte de fato. Exemplos: ICMS e IPI. (CARNEIRO, 

2015, p. 273) 

 

Reforçando ainda essa noção de imposto indireto, veja-se novamente lição da Ministra 

Eliana Calmon Alves: 

 

[...] o imposto indireto [...] grava situação instantânea ou mutável. É também chamado 

de imposto que repercute, porque a carga econômica não é suportada pelo 

contribuinte, e sim por terceira pessoa. O terceiro, embora sofra o ônus econômico, 

não se obriga perante o Estado, porque não se vincula ao fato gerador ou a fato 

imponível. É apenas o consumidor final da mercadoria ou serviço resultante da 

atividade eleita pelo legislador como necessária e suficiente ao nascimento da 

obrigação tributária. (ALVES, 2013, p.4) 

 

Além disso, a respeito ainda dos impostos indiretos, cabe ressaltar, conforme muito bem 

exposto pelo professor André Mendes Moreira em sua obra “A não-cumulatividade dos 

tributos”, que os impostos indiretos estão intrinsecamente relacionados às exações incidentes 

sobre operações que exteriorizam o poder de consumo22. Afinal, é somente na tributação sobre 

o consumo que existe uma terceira pessoa para a qual se possa transferir o ônus financeiro do 

imposto, o que acontece, por exemplo, com o ISS e o ICMS.  

Dessa forma o ISS, por ser um imposto que grava relações de consumo, pode ser 

repassado a um terceiro sujeito no preço da operação. Sendo assim, enquanto o contribuinte de 

direito é aquele previsto em lei, qual seja, o prestador do serviço; o contribuinte de fato, aquele 

que realmente arca com o ônus financeiro do ISS é o seu tomador, uma vez que o valor pago 

em contraprestação ao serviço tomado compreende não só o preço do serviço, como também o 

valor referente ao imposto devido.  

Portanto, ao receber o pagamento do tomador, o prestador retém para si o montante 

referente ao serviço prestado e repassa para os cofres municipais a parcela relativa ao imposto 

incidente sobre aquela prestação de serviços. 

A compreensão de tal instituto é fundamental para o presente parecer. Isso porque, é 

preciso ter em mente, durante todo o tempo, que o valor efetivamente recebido pelo prestador 

                                                      
22 MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. São Paulo: Noeses, 2010, p. 105.  
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de serviço corresponde em parte ao preço do serviço - contraprestação pecuniária recebida em 

face do serviço prestado - e, em parte, ao ISS, arcado pelo tomador, por ser um imposto indireto, 

mas a ser repassado, pelo prestador, ao Município competente, por ser ele o verdadeiro sujeito 

passivo responsável pelo recolhimento do tributo. 

 

2.1.2. Das contribuições para o PIS e COFINS 

 

As contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) são, conforme disposto no art. 14923, da Constituição Federal, de 

competência exclusiva da União. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que 

as aludidas contribuições possuem natureza tributária24, sendo-lhes também aplicável, portanto, 

as denominadas limitações constitucionais ao poder de tributar e as normas gerais que 

disciplinam os tributos. Deste modo, a análise da regra-matriz de incidência do PIS/COFINS 

requer um estudo mais aprofundado da legislação tributária federal.  

Antes, contudo, de passar à análise da regra-matriz de incidência das referidas 

contribuições, ressalta-se que, atualmente, o sistema tributário nacional conta com duas 

modalidades de recolhimento do PIS e da COFINS, quais sejam, o sistema cumulativo e o não-

cumulativo.  

A esse respeito, esclarece-se apenas que a modalidade de recolhimento não-cumulativa 

difere da cumulativa pois permite – aos contribuintes obrigados a sua adoção e aqueles que 

podem optar por ela – que se desconte da base de cálculo das contribuições valores permitidos 

em lei25, evitando a cobrança em cascata, de forma que se tenha créditos decorrentes de 

determinados custos, despesas e encargos da pessoa jurídica. 

                                                      
23 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Dispõe caput do art. 149: 

“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico 

e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 

observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 

contribuições a que alude o dispositivo.” Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso: 02/12/2018. 
24 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) nº 138.284/CE, Tribunal 

Pleno, Relator: Ministro CARLOS VELLOSO, julgado em 01/07/1992; Recurso Extraordinário (RE) nº 

556.664/RS, Tribunal Pleno, Relator: Ministro GILMAR MENDES, julgado 12/06.2008. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br> Acesso: 02/12/2018. 
25 BRASIL, Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e Lei nº 10.833, de 30 de dezembro de 2003. Dispõem os 

arts. 3º: “Art. 3º. Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em 

relação a: I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: a) no inciso 

III do § 3º do art. 1º desta Lei; e b) nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º desta Lei; II - bens e serviços, utilizados como 

insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive 

combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2º da Lei no 10.485, de 3 de julho 

de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos 

classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Todavia, o que importa ao presente parecer no que diz respeito a essas contribuições é 

a definição e alcance do aspecto quantitativo da hipótese de incidência, que é o mesmo em 

ambos os regimes de recolhimento. Sendo assim a regra-matriz de incidência tributária será 

analisada de forma conjunta, tanto para o PIS/COFINS cumulativo, quanto para o não-

cumulativo. 

Com efeito, tendo em vista que o presente parecer trata da incidência do ISS na base de 

cálculo das referidas contribuições, faz-se necessário aprofundar a análise do seu critério 

material, haja vista que, como visto, é o elemento que permite identificar qual é o evento 

gerador da obrigação tributária.  

Conforme previsto no art. 195, I, da Constituição Federal, as contribuições sociais de 

competência da União são devidas pelo empregador, pela empresa e pela entidade a ela 

equiparada. Dente elas encontra-se a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), 

instituído pela LC nº 07, de 07.09.1970, que foi plenamente recepcionada pela Constituição 

Federal, conforme se verifica em seu art. 23926. 

Além dessa, em 1982, foi criada a contribuição ao Fundo de Investimento Social 

(FINSOCIAL), destinada a custear investimentos de caráter assistencial em alimentação, 

habitação popular, saúde, educação, justiça e amparo ao pequeno agricultor27. Tal tributo, que 

incidia sobre a receita e o lucro da pessoa jurídica, se transformou posteriormente na CSLL e 

na atual e conhecida COFINS, instituída pela LC nº 70, de 30.12.199128. 

                                                      
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; V - valor das contraprestações de operações de arrendamento 

mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; VI - máquinas, equipamentos e outros bens 

incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção 

de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, 

quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária; VIII - bens recebidos em devolução, 

cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto 

nesta Lei; IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos 

da pessoa jurídica; X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos 

empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e 

manutenção; e XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens 

destinados a venda ou na prestação de serviços.” Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10637.htm> e 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm> Acesso: 02/12/2018. 
26 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Dispõe o caput do art. 239: 

“Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei 

Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, 

criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta.” Disponível 

em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso: 02/12/2018. 
27 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982. Dispõe o caput do art. 1º: “Art. 1º Fica instituída, na 

forma prevista neste decreto-lei, contribuição social, destinada a custear investimentos de caráter assistencial em 

alimentação, habitação popular, saúde, educação, justiça e amparo ao pequeno agricultor.” Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1940.htm> Acesso: 02/12/2018. 
28 SCHONTAG, José Antônio. A Cofins – Uma breve história. FGV Projetos. Disponível em 

<https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/artigo_schontag_cofins.pdf> Acesso: 28/11/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10637.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1940.htm
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Na Constituição Federal, as contribuições sociais estão previstas no art. 195, inciso I, 

alínea “b”, cuja redação, depois da alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 20/1998, 

passou a dispor que: 

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições 

sociais:  

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 

incidentes sobre:   

(...) 

b) a receita ou o faturamento;  

 

Note-se que, inicialmente, a CF/88 previa que as referidas contribuições incidiriam 

somente sobre o faturamento da pessoa jurídica, contudo, após a alteração legislativa declarada 

inconstitucional29 e a trazida pela EC nº 20/1998, constitucionalizou-se o entendimento de que 

as contribuições incidem sobre a receita bruta ou faturamento. 

Todavia, apesar da previsão de dois termos, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o 

entendimento de que, para fins de apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, as 

expressões faturamento e receita bruta devem ser tidas como sinônimas e devem consistir na 

totalidade de receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e 

serviços30. 

Diante disso, tem-se que o critério material da regra-matriz de incidência do PIS e da 

COFINS pode ser caracterizado como o auferimento de receita ou faturamento mensal, seja em 

razão da prática de operações mercantis, seja em razão da prestação de serviços, 

independentemente de sua nomeação ou classificação contábil.31 

Quanto ao critério espacial do PIS/COFINS, sendo a União o ente federativo 

competente para instituir as contribuições, considera-se que sua incidência se dará em todo o 

território nacional, não havendo o que se discutir a esse respeito. 

Por sua, vez, no que se refere ao critério temporal das referidas contribuições, nota-se 

que, para as pessoas jurídicas que se inserem na modalidade de recolhimento cumulativa, o 

                                                      
29 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) nº 585.235, Relator: 

Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008. Disponível em <http://stf.jus.br> Acesso em: 25/11/2018. 
30 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) nº 683334, 

Relator:  Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br >. Acesso em 20.11.2018. 
31 COSTA, Ronaldo Luiz. PIS-COFINS Não-Cumulativos e a Constituição Federal. Trabalho de Conclusão 

de Curso apresentado ao Curso de Especialização em Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos 

Tributários. Cuiabá, 2011, p. 12. Disponível em < https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Ronaldo-

Luiz-Costa-PIS-COFINS-Não-Cumulativos-e-a-Constituição.pdf> Acesso: 20/11/2018. 

 

https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Ronaldo-Luiz-Costa-PIS-COFINS-Não-Cumulativos-e-a-Constituição.pdf
https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Ronaldo-Luiz-Costa-PIS-COFINS-Não-Cumulativos-e-a-Constituição.pdf
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critério temporal será trimestral, isso porque este elemento da regra-matriz de incidência se 

caracteriza com a verificação do fato gerador.  

Dessa forma, tendo em vista que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração de receita pelo 

lucro presumido ou arbitrado – obrigadas a recolherem o PIS e a COFINS na modalidade de 

cumulativa – devem apurar suas receitas trimestralmente, conforme previsto no Regulamento 

do Imposto de Renda32, o critério temporal, para elas, será trimestral. 

Contudo, no que se refere aos contribuintes da modalidade não-cumulativa, tem-se que, 

por previsão expressa contida nas leis específicas que instituíram essa modalidade de 

recolhimento, o critério temporal será mensal, conforme dispõem os seus artigos 1ºs3334. 

No que importa ao critério pessoal da regra-matriz de incidência das contribuições ora 

analisadas, tem-se que são contribuintes do PIS e da COFINS as pessoas jurídicas de direito 

privado e as que lhe são equiparadas pela legislação, inclusive empresas prestadoras de 

serviços, empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias.35  

Por fim, notadamente quanto ao critério quantitativo da regra-matriz de incidência das 

referidas contribuições, assim como foi feito com o ISS, não serão aqui analisadas suas 

alíquotas, mas somente sua base de cálculo. A esse respeito desse elemento, assim dispõe Paulo 

de Barros Carvalho36: 

 

A base de cálculo, sabe-se, é a grandeza instituída na consequência da regra-matriz 

tributária, e que se destina, primordialmente, a dimensionar a intensidade do 

comportamento inserto no núcleo do fato jurídico, para que, combinando-se à 

alíquota, seja determinado o valor da prestação pecuniária. Paralelamente tem a 

virtude de confirmar, infirmar ou afirmar o critério material expresso na composição 

do suposto normativo. A versatilidade categorial deste instrumento jurídico se 

apresenta em três funções distintas: a) medir as proporções reais do fato; b) compor a 

específica determinação da dívida; c) confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro 

critério material da descrição contida no antecedente da norma. (CARVALHO, 2003, 

p. 327-328) 

                                                      
32 BRASIL. Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018. Dispõe o caput do art. 217: “Art. 217.  O imposto sobre 

a renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de 

apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada 

ano-calendário.” Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2018/Decreto/D9580.htm> Acesso: 02/12/2018. 
33 BRASIL. Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Dispõe o caput do art. 1º: “Art. 1º A Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas 

auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.”    
34 BRASIL. Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002. Dispõe o caput do art. 1º: “Art. 1º A Contribuição para o 

PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classificação contábil.” Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm> Acesso: 02/12/2018. 
35 LAMBERT, Renan. Contribuição: PIS/COFINS. Jusbrasil. 2015. Disponível em 

<https://renansousa92.jusbrasil.com.br/artigos/254538215/contribuicao-pis-cofins> Acesso: 20/11/2018. 
36 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª Ed. São Paulo. Saraiva. 2003, p. 327-328. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm
https://renansousa92.jusbrasil.com.br/artigos/254538215/contribuicao-pis-cofins
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 Dessa forma, tem-se que a base de cálculo representa o elemento quantitativo decorrente 

do critério material da regra-matriz. Nesse sentido, conforme tratado acima, no que se refere às 

contribuições para o PIS e COFINS, a ação que gera a obrigação de pagar esses tributos 

constitui-se no auferimento de renda pela pessoa jurídica.  

 Sendo assim, a base de cálculo das referidas contribuições é a receita bruta ou 

faturamento do contribuinte, termos considerados sinônimos pelo STF e definidos como a 

totalidade de receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e 

serviços37.  

Faz-se necessário ressaltar, contudo, apenas para fins de esclarecimento, que o 

contribuinte inserido na modalidade de recolhimento não-cumulativa dessas contribuições 

poderá descontar de sua base de cálculo alguns custos, encargos e despesas da pessoa jurídica 

permitidos em lei, conforme já indicado em nota acima. 

 Diante disso, feita a análise da regra-matriz de incidência das contribuições para o PIS 

e a COFINS, é possível concluir que, a princípio, qualquer pessoa jurídica que aufira receita ou 

faturamento deverá pagar à União as contribuições em referência calculadas, conforme já 

destacado, sob o regime cumulativo ou não cumulativo. 

 

2.1.3. Da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS 

 

 Feita a análise da regra-matriz de incidência e de outros aspectos dos tributos tratados 

no presente parecer, passa-se agora ao estudo de como se dá a inclusão o ISS na base de cálculo 

das referidas contribuições. 

 Como visto, a base de cálculo do PIS e da COFINS constitui a receita bruta ou 

faturamento da pessoa jurídica – com ou sem deduções a depender do regime de recolhimento 

adotado, se cumulativo ou não. Sendo assim, no caso de empresas meramente prestadora de 

serviço, como é o da Consulente, sua receita bruta ou faturamento deve ser equivalente ao total 

de receita auferida com a prestação de seus serviços.  

 Sobre o tema, assim se manifesta Rodrigo Caramori Petry38: 

                                                      
37 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) nº 683334, 

Relator:  Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br >. Acesso em 20.11.2018. 
38 PETRY, Rodrigo Caramoris. “Faturamento”, “receita” e “meros ingressos”: a “exclusão” do ICMS e do 

IPI da base de cálculo das contribuições Cofins e PIS/Pases. Revista Dialética de Direito Tributário nº 151, 

2008., p. 90-104. 
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Especificamente com relação às materialidades descritas como “receita” ou 

“faturamento”, observamos que devem; i) ser efetivamente auferidas pela pessoa 

jurídica sujeita à tributação; ii) ser representadas pela “riqueza própria” dos sujeitos 

passivos, especialmente em obediência ao princípio da capacidade contributiva 

(PETRY, 2008);  

 

 Nesse sentido, o conceito dos termos receita ou faturamento, além de ser equivalente ao 

total da renda bruta auferida pelo contribuinte no exercício de suas atividades, deve também 

representar um ingresso no caixa da pessoa jurídica de forma que se possa ser considerada 

riqueza que lhe é própria e definitiva. 

 Isso porque, diante da interpretação de qualquer norma tributária, inclusive da tributação 

incidente sobre a receita e o faturamento da pessoa jurídica, deve-se guiar – assim como em 

outros ramos do Direito - pelos princípios constitucionais norteadores do Direito Tributário, 

como aquele da capacidade contributiva39, previsto no §1º do art. 145, da Constituição 

Federal40.  

 A aplicação do princípio da capacidade contributiva se exterioriza na medida em que o 

legislador, ao tratar da obrigação tributária, “descreve fatos que façam presumir que quem os 

pratica, ou por eles é alcançado, possui capacidade econômica, ou seja, os meios financeiros 

capazes de absorver o impacto deste tipo de tributo" (CARRAZZA, 2006, p. 92). 

 Nesse sentido, conforme muito bem exposto por Ailton José de Andrade Júnior e Carlos 

Renato Cunha em artigo para a Revista de Direito Tributário Contemporâneo41: 

 

Pela capacidade contributiva, verifica-se que os tributos devem incidir sobre fatos que 

constituam signos presuntivos de riqueza (CARVALHO, 2015, p. 345), no sentido de 

que a capacidade para contribuir pagando tributos dever ser verificada a partir da 

esfera de direitos de titularidade do contribuinte. De modo que não poderia o 

legislador prever tributo que alcance signo presuntivo de riqueza de outra pessoa. Ou 

seja, o evento que denota riqueza deve estar dentro do âmbito de disponibilidade de 

direitos do contribuinte (CABRAL, 2010, p. 46). (JÚNIOR e CUNHA, 2018, 137) 

 

                                                      
39 JUNIOR, Ailton José de Andrade e CUNHA, Carlos Renato. Conceito constitucional de receita e faturamento 

e a inclusão de outros tributos – STF x STJ. Revista de Direito Tributário Contemporâneo nº 11. 2018, p. 137. 
40 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Dispõe o §1º do art. 145: 

“§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 

do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 

identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 

econômicas do contribuinte.” Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso: 02/12/2018. 
41 JUNIOR, Ailton José de Andrade e CUNHA, Carlos Renato. Conceito constitucional de receita e faturamento 

e a inclusão de outros tributos – STF x STJ. Revista de Direito Tributário Contemporâneo nº 11. 2018, p. 137. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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 Portanto, tendo em vista que a Constituição Federal ao mesmo tempo em que instituiu 

as contribuições sociais incidentes sobre a receita e o faturamento, previu também que sempre 

que possível os impostos – bem como todas as espécies tributárias, conforme já definido pelo 

STF42 – serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, nada mais razoável 

do que se presumir que os conceitos de receita e faturamento tributáveis devem ser interpretados 

a luz do referido princípio previsto constitucionalmente. 

Desse modo, vislumbrando a capacidade econômica de cada contribuinte, o conceito de 

receita e faturamento para fins de definição da base de cálculo do PIS e da COFINS deve ser 

traduzido como o ingresso de recursos que possam ser classificados como definitivos e de 

titularidade própria. Isso porque, conforme exposto acima, a  capacidade contributiva presume 

que os tributos incidam sobre bases de cálculo que representem signos de riqueza próprios do 

contribuinte, que evidenciem, claramente, sua real capacidade econômica.  

Essa definição se faz necessária tendo em vista que nem todos os recursos que entram 

no caixa da pessoa jurídica assim o fazem de forma definitiva. Nesse sentido, esclarece-se que 

também passam pelo caixa dos contribuintes recursos temporários, como é o exemplo de meros 

ingressos repassados posteriormente a terceiros e até mesmo dos empréstimos. Além desses, 

existem ainda os rendimentos que não decorrem diretamente da atividade empresarial 

desenvolvida pela pessoa jurídica, como é o caso do aporte de capital e das indenizações.43

 Diante disso, percebe-se que nem todo ingresso de recursos financeiros no caixa do 

contribuinte pode ser considerado sua receita ou faturamento, isso porque, conforme leciona 

Paulo de Barros Carvalho, a receita tributável é aquela que se adere de forma definitiva no 

patrimônio da pessoa jurídica (CARVALHO, 2015, p. 837) e decorre diretamente do exercício 

de sua atividade empresarial principal, não gerando, necessariamente, um aumento patrimonial 

líquido. Sendo assim, a receita ou faturamento devem trazer consigo uma noção de titularidade, 

enquanto um mero ingresso de recursos financeiros representa apenas um fluxo de caixa, a 

princípio, neutro44.  

 Convalidando esse entendimento, muito bem ensina o professor José Antônio Minatel 

(MINATEL, 2005, p.124) ao trazer à baila a seguinte definição do termo receita: 

 

                                                      
42 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4697/DF, 

ADI 4697, Relator:  Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016. Disponível em < 

http://stf.jus.br> Acesso: 28/11/2018. 
43 JUNIOR, Ailton José de Andrade e CUNHA, Carlos Renato. Conceito constitucional de receita e faturamento 

e a inclusão de outros tributos – STF x STJ. Revista de Direito Tributário Contemporâneo nº 11. 2018., p. 140. 
44 Idem, p. 140. 

http://stf.jus.br/
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Anunciamos ser receita qualificada pelo ingresso de recursos financeiros ao 

patrimônio da pessoa jurídica, em caráter definitivo, proveniente dos negócios 

jurídicos que envolvam o exercício da atividade empresarial, que corresponda à 

contraprestação pela venda de mercadoria, pela prestação de serviços (...) 

 

 Nesse contexto, diante do conceito de receita e faturamento que importe um aumento 

de capital permanente da pessoa jurídica, surge a questão relativa à inclusão do valor recebido 

pela pessoa jurídica prestadora de serviços a título de ISS, como é o caso da Consulente. 

 Conforme abordado anteriormente, o imposto incidente nas operações de prestação de 

serviços (ISS) é um imposto indireto. Isso significa dizer que apesar de ser o prestador dos 

serviços o sujeito eleito pela legislação para figurar no polo passivo desta obrigação tributária, 

o ônus financeiro da exação é repassado do prestador para o tomador quando da cobrança do 

preço pelo serviço prestado, vindo inclusive a ser destacado na nota fiscal da prestação de 

serviço. 

 Sendo assim, ao receber o valor do tomador em contraprestação ao serviço prestado, a 

Consulente retém para si o preço cobrado e repassa aos cofres municipais o valor referente ao 

ISS incidente sobre aquela operação. 

 Dessa forma, nota-se que o valor referente ao ISS passa pelo caixa da Consulente, haja 

vista ser pago dentro do preço cobrado pela execução dos serviços, contudo, essa passagem é 

meramente temporária, já que é repassado ao Município competente, em seguida, como 

pagamento do imposto devido. 

 Diante disso, pode-se perceber a importância em se definir os conceitos de receita e 

faturamento como sendo relativos a recursos financeiros que importem em aquisição 

permanente. Caso contrário, ingressos como, por exemplo, o do ISS, podem acabar sendo 

incluídos nos conceitos de receita e faturamento, apesar de serem repassados aos cofres 

municipais, o que acabaria, por fim, majorando indevidamente a base de cálculo das 

contribuições para o PIS e COFINS que incidem justamente sobre a receita e o faturamento da 

pessoa jurídica. 

 Convém ainda ressaltar, neste ponto, que a inclusão do valor recebido a título de ISS na 

base de cálculo do PIS e da COFINS viola ainda o art. 11045, do CTN, uma vez que amplia o 

significado dos termos utilizados pela Constituição Federal para definir a base de cálculo das 

referidas contribuições. 

                                                      
45 BRASIL. Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe o caput do art. 110: “Art. 110. A lei tributária não pode 

alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa 

ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito 

Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.” Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm> Acesso: 02/12/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
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 Todavia, indo de encontro a todos os argumentos acima expostos, a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil sempre entendeu que o imposto incidente na prestação de serviços 

deveria fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, este valor, mesmo que 

passasse pelo caixa da pessoa jurídica temporariamente, deveria integrar sua receita ou 

faturamento. 

 Neste mesmo sentido, inclusive, veio a decidir o Superior Tribunal de Justiça, no ano 

de 2015, quando do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial nº 

1.330.737/SP46, que firmou o Tema nº 634 do STJ, segundo o qual:  

 

“O valor suportado pelo beneficiário do serviço, nele incluindo a quantia referente ao 

ISSQN, compõe o conceito de receita ou faturamento para fins de adequação à 

hipótese de incidência do PIS e da COFINS.” 

 

 De acordo com o entendimento firmado pela Corte, nas atividades de prestação de 

serviços, o conceito de receita e faturamento deve ser entendido como a totalidade de receitas 

auferidas com o exercício da atividade econômica, ou seja, a integralidade do valor 

desembolsado pelo tomador dos serviços, isso porque o contribuinte de direito é somente o 

prestador. 

 Por outro lado, tendo em vista que o tema também aponta violações constitucionais – já 

que a base de cálculo das contribuições (receita e faturamento) está prevista na Constituição 

Federal – o STF também foi instado a se manifestar a respeito e reconheceu a repercussão geral 

do tema em 2008, quando da análise preliminar do Recurso Extraordinário nº 592.616/RS47, 

que até o momento ainda está pendente de julgamento. 

 Todavia, apesar desse Recurso Extraordinário ainda não ter sido julgado pelo Supremo, 

essa mesma Corte julgou, no ano de 2017, o RE nº 574.706/PR, também sob o rito da 

repercussão geral, pelo qual entendeu que o ICMS – imposto que possui sistemática de 

recolhimento semelhante ao do ISS por também ser indireto - não deve ser incluído na base de 

cálculo do PIS e da COFINS por não fazer parte da receita ou faturamento da pessoa jurídica. 

                                                      
46 BRASIL. Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial (REsp) nº 1.330.737/SP, Relator: 

Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção, julgado em 10/06/2015. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ> Acesso: 24/11/2018. 
47 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) nº 592.616/RS, Relator: 

Ministro CELSO DE MELLO. Disponível em <http://portal.stf.jus.br> Acesso em 24/11/2018. 

 

http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ
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 Sendo assim, a seguir será realizada a análise do referido precedente para que se possa 

entender os fundamentos utilizados pelos Ministros e identificar a plausibilidade de sua 

aplicação para o presente caso. 

 

2.2. Da análise dos fundamentos adotados pelo STF no julgamento do RE nº 574.706/PR 

 

Inicialmente, antes de se passar a análise do caso julgado pelo Supremo sob o rito de 

repercussão geral, é necessário esclarecer que a Corte já havia se manifestado em diversas 

oportunidades a respeito da não incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Contudo, a repercussão geral da matéria não havia sido antes reconhecida, razão pela qual as 

decisões vinculavam somente as partes em litígio.  

Apesar disso, a ratio das decisões se manteve sempre a mesma, evidenciando a 

preocupação dos ministros em garantir a segurança jurídica de forma a impedir as investidas 

do poder para ampliar as bases de cálculo dos tributos através de alterações dos conceitos de 

termos e expressões empregados pela Constituição Federal48. 

Em razão disso, o colegiado firmou o entendimento de que o conceito de receita ou 

faturamento deveria limitar-se ao ingresso definitivo de rendimentos no patrimônio do 

contribuinte. Apenas para demonstrar tal entendimento, veja-se o defendido pelo Ministro 

Marco Aurélio quando do julgamento do RE nº 240.78549: 

 

“A base de cálculo da COFINS não pode extravasar, desse modo, sob o ângulo do 

faturamento, o valor do negócio, ou seja, a parcela percebida com a operação 

mercantil ou similar. O conceito de faturamento diz com riqueza própria, quantia que 

tem ingresso nos cofres de quem procede à venda de mercadorias ou à prestação dos 

serviços, implicando, por isso mesmo, o envolvimento de noções próprias ao que se 

entende como receita bruta. Descabe assentar que os contribuintes da COFINS 

faturam, em si, o ICMS. O valor deste revela, isto, sim, um desembolso a beneficiar 

a entidade de direito público que tem a competência para cobra-lo.” 

 

 Da leitura deste trecho do voto do Ministro Marco Aurélio percebe-se, desde logo, que, 

para o Supremo Tribunal Federal, os valores incluídos na base de cálculo das contribuições 

                                                      
48 ÁVILA, Humberto. Contribuições e Imposto Sobre a Renda: estudos e pareceres. São Paulo: Malheiros 

Editores. 2015, p.10. 
49 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal Recurso Extraodinário (“RE”) nº 240785, 

Relator:  Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2014. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br >. Acesso em 24.11.2018 
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incidentes sobre a receita ou faturamento da pessoa jurídica devem constituir riqueza própria 

para que os termos se adequem ao referido na Constituição50. 

Nesse contexto, apesar de já possuir o entendimento consolidado, as decisões proferidas 

pela Corte até então não eram vinculantes, o que continuava a fazer com que diversos casos 

semelhantes continuassem a chegar no tribunal. Diante disso, o Supremo reconheceu, em 2008, 

a repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 574.406/PR51.  Com repercussão geral 

reconhecida desde 2008, em 15 de março de 2017, o Supremo finalmente julgou o caso e, ao 

apreciar o tema, firmou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência 

do Pis e da Cofins”. O acórdão do referido julgamento restou assim ementado: 

 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO 

DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE 

FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO 

CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.  

1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a 

correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS 

a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de 

aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise 

contábil ou escritural do ICMS.  

2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de 

atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da Republica. 

3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração 

da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de 

faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a 

base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.  

4. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo 

daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, 

deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do 

regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.  

5. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e 

da COFINS.”  

 

 Limitando-se ao questionado pela Consulente, não serão abordados no presente parecer 

os fundamentos utilizados pelo Supremo que se referem exclusivamente à forma de 

recolhimento não-cumulativa do ICMS. Isso porque o ISS não comporta essa modalidade de 

recolhimento, razão pela qual esses fundamentos não seriam aplicáveis a Consulente. 

 Da simples leitura da ementa pode-se notar que a foco central da decisão foi pautado na 

inclusão ou não do ICMS - recolhido na modalidade não-cumulativa – na base de cálculo das 

contribuições para o PIS e para a COFINS. Todavia, o julgamento não se limitou somente a 

                                                      
50 ÁVILA, Humberto. Contribuições e Imposto Sobre a Renda: estudos e pareceres. São Paulo: Malheiros 

Editores. 2015, p.11 e 12. 
51 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (“RE”) nº 574.706/PR, Relatora:  

Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017. Disponível em: <http://www.stf.jus.br >. 

Acesso em 19.11.2018 
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isso, haja vista que os ministros fizeram questão, inclusive, de definir a abrangência dos 

conceitos de receita e faturamento para fins de aplicação na base de cálculo das referidas 

contribuições. 

 A esse respeito, seguindo o entendimento de longa data adotado, por maioria, o plenário 

do Supremo Tribunal Federal definiu que o conceito de receita ou faturamento para fins de 

aferimento da base de cálculo do PIS e da COFINS deve ser relacionado ao ingresso de receitas 

permanentes e próprias da pessoa jurídica, nesse sentido, veja-se trecho do voto da Ministra 

Carmén Lúcia: 

 
“Roque Antônio Carrazza1, que advogou a favor dos contribuintes no Recurso 

Extraordinário n. 240.785, sustenta a não inclusão do ICMS na base de cálculo da 

contribuição ao PIS e da COFINS, argumentando: 

[...] 

De fato, fenômeno similar ocorre no âmbito das empresas privadas quando valores 

monetários transitam em seus patrimônios sem, no entanto, a eles se incorporarem, 

por terem destinação predeterminada. É o caso dos valores correspondentes ao 

ICMS (tanto quanto os correspondentes ao IPI), que, por injunção constitucional, as 

empresas devem encaminhar aos cofres públicos.” 

 

 Nesse mesmo sentido manifestou-se a Ministra Rosa Weber, que determinou, 

expressamente, em seu voto, o entendimento de que o conceito de receita deve ser entendido 

como algo novo que se incorpora a determinado patrimônio, constituindo um dado positivo 

para a mutação patrimonial. Diante disso, por também entender que o valor recebido pelo 

contribuinte a título de ICMS – que é um imposto indireto – não constitui receita própria da 

pessoa jurídica, haja vista que é repassada diretamente ao Estado competente, não deveria 

integrar sua receita ou faturamento para fins de definição da base de cálculo do PIS e da 

COFINS. 

 Ora, tendo em vista que esse foi o entendimento predominante no plenário – uma vez 

que o resultado do julgamento não foi unanime – firmou-se na Corte, em sede de julgamento 

em repercussão geral, que os termos receita e faturamento a que alude o art. 195 da Constituição 

Federal ao tratar da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS devem ser 

entendidos como ingresso de receita própria do contribuinte, decorrente do exercício de sua 

atividade principal. 

 Nesse contexto, entendeu-se que o valor relativo ao ICMS, por constituir receita de 

terceiro e passar pelo caixa da pessoa jurídica provisoriamente e apenas para fins contábeis, 

haja vista que já tem destino definido – os cofres Estaduais, não deve integrar os conceitos de 

receita e faturamento tributáveis da pessoa jurídica, inclusive, por não caracterizarem signo de 

riqueza própria do contribuinte, e sim terceiro que não faz parte da relação jurídico-tributária. 

https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/icms
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/base_de_calculo
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/pis
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cofins
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 Isso porque o ICMS é também um imposto indireto e por esta razão, quem arca com seu 

ônus financeiro é um terceiro não designado pela lei, mais especificamente o comprador da 

mercadoria ou o tomador dos serviços que estão sujeitos à incidência deste imposto estadual. 

 Antes, contudo, de se passar à análise da aplicabilidade dos fundamentos adotados pelo 

Supremo à exclusão do ISS das bases de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita e 

o faturamento, cabe ressaltar, neste ponto, que até recentemente, tramitava ainda no Supremo, 

a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 1852. 

 Ajuizada em 2007 pelo então Advogado-Geral da União, Dias Toffoli, a referida ADC 

era a última esperança da União Federal de tentarem reverter o julgamento do RE nº 

574.406/PR, haja vista que pleiteava pelo reconhecimento da constitucionalidade da incidência 

do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.  

Todavia, em 05/09/2018, foi proferida decisão pelo Ministro Relator Celso de Mello, 

que julgou a ADC prejudicada, em função do julgamento do RE nº 574.406/PR. Diante da não 

interposição de recurso por parte da AGU, a decisão transitou em julgado e a baixa dos autos 

foi determinada em 07/11/208. 

 Desse modo, tendo em vista ser definitiva a decisão do Supremo no RE nº 574.406/PR 

e sendo estabelecido o conceito de receita e faturamento definido pelo STF quando se trata da 

base de cálculo do PIS e da COFINS, passa-se agora à análise da aplicabilidade dos 

fundamentos e conclusões do tribunal quando do julgamento do caso envolvendo o ICMS à 

presente discussão. 

 

2.2.1. Da aplicabilidade do julgamento do STF sobre o ICMS à discussão envolvendo a 

incidência do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS 

 

 Conforme elucidado no item anterior, já há, no Supremo Tribunal Federal, um Recurso 

Extraordinário com repercussão geral reconhecida que trata da discussão a respeito da 

constitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS53. Todavia, 

tendo em vista que ainda se encontra pendente de decisão, nada mais justo do que se analisar 

os fundamentos já adotados pelo STF em casos semelhantes – como é o do ICMS – e avaliar 

                                                      
52 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) nº 18, 

Relator: Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 05/09/2018. Disponível em: <http://www.stf.jus.br >. Acesso 

em 26.11.2018. 
53 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) nº 592.616/RS, Relator: 

Ministro CELSO DE MELLO. Disponível em <http://portal.stf.jus.br> Acesso em 24/11/2018. 
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sua aplicabilidade, por analogia, ao caso do ISS, para que se possa tentar identificar eventual 

posição a ser adotada pela Corte. 

 Nesse sentido, nota-se que um dos argumentos suscitados pelas Ministras e Ministros 

que votaram pelo reconhecimento de que o ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do 

PIS e da COFINS, diz respeito ao fato de que esse é um tributo indireto, ou seja, tem seu ônus 

financeiro transferido a um terceiro, razão pela qual o valor recebido a título do imposto apenas 

transita pelo caixa da pessoa jurídica para que possa ser transferido ao ente federativo 

competente. 

 Evidenciando esse entendimento, percebe-se que em diversas partes do acórdão o 

fundamento utilizado por esses julgadores baseou-se na comparação realizada entre o ICMS e 

o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que também é um imposto indireto. 

 Isso porque, de acordo com o previsto nos arts. 2254 e 2355 do Decreto-Lei nº 

4.524/2002, para fins de apuração da receita bruta no auferimento da base de cálculo do PIS e 

da COFINS podem ser excluídos os valores recebidos a título do imposto incidente nas 

operações com produtos industrializados (IPI). 

 Desse modo, uma preocupação manifestada pela Corte foi justamente a de evitar que 

tratamentos diferentes fossem dados a impostos que possuem a mesma modalidade de 

recolhimento – indireto. Isso fica evidenciado no seguinte trecho do voto da Ministra Rosa 

Weber56: 

 

“Nessa linha, Senhora Presidente, eu entendo, com todo respeito – e aqui eu estou 

invocando o parecer do Professor Humberto Ávila, brilhante que foi elaborado para 

este processo –, eu estou invocando o filtro constitucional para fazer a leitura da 

legislação infraconstitucional, inclusive no que diz respeito a esses tributos cobrados 

por fora e que levam a essa situação, em termos de direito infraconstitucional posto, 

essa distinção entre ICMS e IPI, dois impostos indiretos que estão levando a um 

equacionamento diferente, que eu entendo que não pode prevalecer, à luz do texto 

constitucional, como conteúdo que eu empresto a esses conceitos na linha da 

jurisprudência que se firmou nesta Corte, a qual já aderi no voto que acabei de 

relembrar.” 

                                                      
54 BRASIL. Decreto-Lei nº 4.524 de 17 de dezembro de 2002. Dispõe o inciso III do art. 22: “Art. 22. Para efeito 

de apuração da base de cálculo de que trata este capítulo, observado o disposto no art. 23, podem ser excluídos ou 

deduzidos da receita bruta, quando a tenham integrado, os valores (…) III - do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI).” Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4524.htm> Acesso: 

02/12/2018. 
55 BRASIL. Decreto-Lei nº 4.524 de 17 de dezembro de 2002. Dispõe o inciso III do art. 23: “Art. 23. Para efeito 

de cálculo do PIS/Pasep não-cumulativo, com a alíquota prevista no art. 59, podem ser excluídos da receita bruta, 

quando a tenham integrado, os valores (...) III - do IPI”. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4524.htm> Acesso: 02/12/2018. 
56 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (“RE”) nº 574.706/PR, Relatora:  

Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017. Trecho do voto da Ministra Rosa Weber. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br >. Acesso em 25.11.2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4524.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4524.htm
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 No mesmo sentido manifestou-se o Ministro Celso de Mello ao declarar, expressamente 

eu seu voto, sua perplexidade em face da omissão do legislador ordinário ao deixar de prever a 

exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, enquanto o fez com relação ao IPI. 

A esse respeito, veja-se o seguinte trecho do voto do Ministro57: 

 

“Foi o que, ‘venia concessa’, fez o legislador da União ao não contemplar, na alínea 

‘a’ do parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar 70/1991, a possibilidade de 

exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS. A perplexidade que a omissão 

causa é tanto maior em se atentando para o fato de o aludido dispositivo haver 

(corretamente, diga-se de passagem) determinado a exclusão do IPI. 

3.5 Excluir da base de cálculo das contribuições aquilo que é cobrado a título de 

IPI, mas não aquilo que advém do ICMS, apenas porque a técnica de cobrança 

desses tributos é diferente, é inverter a ordem das coisas, interpretando a 

Constituição com base na legislação, e não a legislação com base na Constituição.” 

 

 Isto posto, percebe-se que além do fundamento adotado pelo Supremo quanto à 

definição do conceito de renda e faturamento, preocupou-se também o tribunal em garantir o 

mesmo tratamento fosse dados aos tributos indiretos no que se refere à sua inclusão ou não na 

base de cálculo do PIS e da COFINS. 

 Isso porque, tendo em vista que a definição adotada foi a de que - no que se refere à 

base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita e o faturamento, esses termos devem 

ser entendidos como a totalidade de rendimentos auferidos pela pessoa jurídica que integram 

permanentemente o seu capital, de forma que caracterizem um acréscimo patrimonial que lhe 

seja próprio – certo é que o tribunal decidiria por manter fora desses conceitos os valores 

percebidos pela pessoa jurídica a título de impostos indiretos. 

 Diante disso, a fim de reforçar o seu posicionamento, os Ministros cujos votos foram 

vencedores ainda fizeram questão de ressaltar que o IPI, que é um imposto indireto, já é, por 

lei, excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, por não fazer parte de sua receita ou 

faturamento, tratamento este que deveria ser igualmente aplicável aos outros impostos 

indiretos, como foi o caso do ICMS. 

 Pois bem, conforme já exposto acima, assim como o ICMS e o IPI, o ISS também é um 

imposto indireto, cujo ônus financeiro da exação também é transferido para um terceiro que 

não o sujeito passivo da obrigação tributária definido pela lei.  

                                                      
57 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (“RE”) nº 574.706/PR, Relatora:  

Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017. Trecho do voto do Ministro Celso de Mello. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br >. Acesso em 25.11.2018. 

https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/icms
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/base_de_calculo
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https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/base_de_calculo
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 Desse modo, tendo em vista que se está diante de situações semelhantes, uma vez que 

os três impostos indicados possuem a característica de serem recolhidos na modalidade indireta 

- o que significa dizer que seu ônus financeiro é transferido e, quando recebido o valor referente 

ao tributo, este é repassado aos cofres do ente federativo competente – pode-se presumir que o 

mesmo tratamento tributário conferido pelo Supremo ao ICMS e ao IPI, também o será para o 

ISS58. 

 Neste ponto, vale ainda ressaltar o valioso ensinamento de Humberto Ávila59 exarado 

em parecer elaborado para a parte interessada e apresentado nos autos do próprio Recurso 

Extraordinário nº 574.706/PR, que enaltece a segurança jurídica das decisões adotadas pelo 

Supremo e o fato de a Corte buscar sempre se vincular aos conceitos que já foram anteriormente 

definidos. Neste sentido: 

 

“Se existe algo a ser exaltado sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 

o fato de ela até hoje – com os aplausos e para a segurança jurídica de todos os 

operadores do Direito – ter vitoriosamente resistido a toda e qualquer investida do 

poder para ampliar as hipóteses de incidência das regras de competência. 

Essa aplaudida recusa de submissão ao poder estatal se deve a uma jurisprudência 

firme e categórica no sentido de que os termos ou expressões empregados pela 

Constituição possuem núcleos de significado que jamais podem ser desprezados pelo 

legislador tributário.” (ÁVILA, 2015, p. 10) 

   

 Ora, levando-se em conta o próprio argumento utilizado pelos Ministros nos votos 

vencedores no sentido de que o mesmo tratamento tributário deve ser garantido aos impostos 

indiretos quando se trata de sua inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS, e ainda o fato 

de que o Supremo tende a manter os fundamentos jurídicos de suas decisões, pode-se inferir 

que, assim como foi feito com o ICMS, o ISS também será excluído da base de cálculo das 

contribuições incidentes sobre a receita e faturamento da pessoa jurídica. 

 Corroborando esse entendimento, veja-se que a última decisão proferida nos autos do 

RE nº 592.616/RS, que trata da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, 

publicada em 27/11/2017, determinou a intimação da parte recorrente para que se manifestasse 

a respeito do acórdão publicado pelo STF no RE nº 540.706/PR, que excluiu o ICMS da base 

de cálculo dessas contribuições. 

                                                      
58 RELVAS, Marcos. Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS: mais uma repercussão do 

entendimento firmado pelo Supremo no RE 574.706. Instituto Brasileiro de Direito. 27/04/2018. Disponível 

em <https://www.ibijus.com/blog/224-exclusao-do-iss-da-base-de-calculo-do-pis-cofins-mais-uma-repercussao-

do-entendimento-firmado-pelo-supremo-no-re-574-706> Acesso em 25/11/2018. 

59 ÁVILA, Humberto. Contribuições e Imposto Sobre a Renda: estudos e pareceres. São Paulo: Malheiros 

Editores. 2015, p.10. 

https://www.ibijus.com/blog/224-exclusao-do-iss-da-base-de-calculo-do-pis-cofins-mais-uma-repercussao-do-entendimento-firmado-pelo-supremo-no-re-574-706
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 Sendo assim, por mais precitado que seja antecipar eventual decisão do Supremo quanto 

ao caso do ISS, certo é que o julgamento a respeito do ICMS terá alguma influência sobre ele, 

haja vista essa referida decisão proferida pelo Ministro Relator Celso de Mello no final do ano 

de 2017. 

 

2.3. Do entendimento que vem sendo consolidado pelos Tribunais Regionais Federais e 

pelo Superior Tribunal de Justiça – da estimativa de êxito 

 

2.3.1. Do entendimento adotado pelos Tribunais Regionais Federais 

 

Apesar de o Supremo Tribunal Federal ainda não ter julgado o caso que envolve a 

incidência ou não do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, os fundamentos adotados 

pelo plenário quando da decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo dessas contribuições 

já faz efeito perante os Tribunais Regionais Federais e até mesmo frente ao Superior Tribunal 

de Justiça. 

 Nesse sentido, fazendo uso do posicionamento adotado pelo Supremo quanto à 

definição dos conceitos de receita e faturamento e à não incidência do ICMS na base de cálculo 

do PIS e da COFINS, os Tribunais Regionais Federais, além de estarem excluindo o imposto 

estadual dessas contribuições – já que o efeito da decisão do Supremo é vinculante – também 

estão usando a tese firmada na Corte para determinar que o valor recebido pela pessoa jurídica 

a título do ISS também não deve ser considerado como parte de sua receita ou faturamento 

tributável. 

 Isso porque, assim como o ICMS, o ISS também é um imposto indireto, dessa forma, o 

contribuinte, ao receber o pagamento pela operação de circulação de mercadoria ou prestação 

de serviço, irá repassar parte do valor ao Estado ou Município competente, de forma que o valor 

referente ao imposto arcado pelo comprador ou tomador passará pelo caixa do contribuinte de 

forma temporária, não caracterizando, portanto, um ingresso definitivo. 

Sendo assim, a luz do princípio da capacidade contributiva, conforme decidiu o 

Supremo, tais valores não podem ser considerados como parte da receita ou faturamento 

tributáveis da pessoa jurídica e, tendo em vista que o ISS tem a mesma forma de recolhimento 

do que o ICMS, os Tribunais já começaram a aplicar o conceito de renda e faturamento 

definidos na decisão que excluiu o imposto estadual da base de cálculo do PIS e da COFINS a 

casos análogos, como é o do ISS. 
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A esse respeito, veja-se ementa da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 

1a Região, quando do julgamento da apelação em reexame necessário nº 0056166-

81.2014.4.01.3400/DF, de relatoria da Desembargadora Federal Ângela Catão60:  

 

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PIS. 

COFINS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BASE DE CÁLCULO. ICMS. ISS. 

INCLUSÃO INDEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. COMPENSAÇÃO. 

TAXA SELIC. (1).  

1. O Pleno do STF (RE nº 566.621/RS), sob o signo do art. 543-B do CPC/1973, que 

concede ao precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em 

casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 

118/2005, declarando a prescrição quinquenal às ações repetitórias ajuizadas a partir 

de 09/06/2005. 

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 574.706 

pela sistemática da repercussão geral, firmou a tese de “o ICMS não compõe a 

base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. (RE 574706 RG, 

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 15/03/2017)  

3. O raciocínio adotado para exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da 

COFINS é cabível para também excluir o ISS.” (grifos nossos) 

 

 No mesmo sentido já decidiu o Tribunal Regional Federal da 2a Região, que, 

vislumbrando o julgamento do RE nº 540.706/PR pelo STF, determinou a exclusão do ISS da 

base de cálculo do PIS e da COFINS, quando do julgamento da apelação em reexame necessário 

nº 0161392-52.2015.4.02.5101/RJ61, cuja ementa restou a seguinte: 

 

“(TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA 

UNIÃO/FAZENDA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS, DA 

CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA 

CONTRIBUIÇÃO SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA. LEI 12.546/11. 
CONCEITO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO. RECEITA DE 

TERCEIRO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO PELO STF EM 

JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DIREITO À COMPENSAÇÃO. 

1. Ao julgar o RE nº 574.706/PR, sob a sistemática da repercussão geral, o 

Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de 

cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, na medida em que o imposto 

estadual não corresponde a faturamento ou mesmo receita da pessoa jurídica, 
por não se incorporar ao patrimônio desta, mas apenas transitar pela respectiva 

contabilidade. 

2. Orientação que observa, além do art. 195, I, b, da CRFB/88, os princípios da 

capacidade contributiva e da isonomia tributária (arts. 145, § 1º, e 150, II). 

3. A tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 574.706/PR – “o ICMS não 

compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” – aplica-se ao ISS, 

pois ambos são considerados tributos indiretos e, portanto, são expressamente 

repassados ao contribuinte  

                                                      
60 BRASIL. Poder Judiciário. Tribunal Regional Federal da 1a Região. Apelação nº 0056166-

81.2014.4.01.3400/DF. Relatora: Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Sétima Turma, julgado em 

15/09/2017. Disponível em < https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/#> Acesso: 26/11/2018. 
61 BRASIL. Poder Judiciário. Tribunal Regional Federal da 2a Região. Apelação nº 01613925220154025101/RJ. 

Relator: Desembargador Federal ERIK NAVARRO WOLKART. Quarta Turma Especializada, julgado em: 

12/09/2017. Disponível em < http://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/> Acesso: 28/11/2018. 

https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/
http://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/
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(...) 

5. Direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos pela Impetrante 

nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de taxa SELIC, com 

outros tributos administrados pela SRFB, observado o art. 170-A do CTN.” (grifos 

nossos) 

 

 Esse mesmo posicionamento também vem sendo adotado pelos Tribunais Regionais 

Federais da 3a, 4a, e 5a Região, que já vêm aplicando a ratio do julgamento do Supremo a casos 

envolvendo o ISS. A esse respeito, veja-se as ementas abaixo: 

 

“TRIBUÁRIO. ICMS E ISS. EXCLUSÃO BASE CÁLCULO. PIS E COFINS. 

POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 

(...) 

-O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), como noticiado em 15/03/2017, por 

maioria de votos, decidiu que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração 

Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

-Ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706-PR, com 

repercussão geral reconhecida, os ministros entenderam que o valor arrecadado 

a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, dessa forma, 

não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao 

financiamento da seguridade social. 

(...) 

-A recente posição do STF sobre o descabimento da inclusão do ICMS na 

formação da base de cálculo do PIS/COFINS aplica-se também ao caso da 

inclusão do ISS, já que a situação é idêntica. Nesse sentido, decidiu a E. Segunda 

Seção (Emb. Infringentes 2014.61.00.001887-9/SP, Relator Desembargador Federal 

ANTÔNIO CEDENHO, Segunda Seção, j. 02/05/2017; D.E. 15/05/2017  

(...) 

-In casu, indevidos os recolhimentos efetuados a título da ISS na base de cálculos 

do PIS/COFINS, ressalvado, porém, o direito da autoridade administrativa em 

proceder a plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem 

compensados, a exatidão dos números e documentos comprobatórios e o 

quantum, está adstrito aos valores ora questionados.”62 (grifos nossos) 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

EXCLUSÃO DO ICMS E DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. 

POSSIBILIDADE. O Supremo Tribunal de Federal, nos autos do RE 574706, com 

repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que a 

inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS é inconstitucional. Idêntico 

raciocínio se aplica ao ISS. Agravo provido.”63 (grifos nossos) 

 

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BASE DE 

CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ISS. RE 574.706 DO STF. 

APLICAÇÃO ANALÓGICA. 

(...) 

3 - O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que o ICMS não compõe a base de 

cálculo para incidência do PIS e da COFINS (RE 574.706). 

                                                      
62 BRASIL. Poder Judiciário. Tribunal Regional Federal da 3a Região. Apelação em Mandado de Segurança nº 

00043005720164036100/SP. Relatora: Desembargadora Federal MÔNICA NOBRE, Quarta Turma, julgado em 

16/08/2017. Disponível em <http://www.trf3.jus.br> Acesso: 26/11/2018.  
63 BRASIL. Poder Judiciário. Tribunal Regional Federal da 4a Região. Agravo de Instrumento nº 5022985-

30.2017.4.04.0000, Primeira Turma, Relatora: Desembargadora Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS 

LABARRÈRE, julgado em 21/06/2017. Disponível em < https://www.trf4.jus.br/trf4/> Acesso: 28/11/2018. 

http://www.trf3.jus.br/
https://www.trf4.jus.br/trf4/
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4 - Em que pese referir-se a tese especificamente ao ICMS na base de cálculo do 

PIS e da COFINS, o fundamento para a exclusão do tributo estadual pode se 

utilizar para a exclusão do ISS da base de cálculo dos referidos tributos, uma vez 

que tanto o ICMS quanto o ISS são tributos que incidem sobre a produção ou 

circulação, além de possuírem idêntica base de cálculo, qual seja, a receita bruta. 

5. Ademais, tanto no ICMS como no ISS, o cálculo do valor devido é realizado 

por meio da técnica conhecida como "cálculo por dentro" (inc. I do parágrafo 1º 

do art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996), de modo que o valor do próprio 

imposto é acrescentado a sua base de cálculo, e como consequência, a aferição do 

valor da operação econômica é obtida com a subtração do valor do imposto da 

base de cálculo. 

6. É de se concluir pela aplicabilidade analógica da decisão do STF acerca da 

exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS à tese da exclusão do 

ISS da base de cálculo dos referidos tributos. 

7. Apelação provida para conceder a antecipação dos efeitos da tutela postulada na 

inicial, obrigando liminarmente a apelada a suspender a exigência de inclusão do ISS 

na base de cálculo do PIS/COFINS. Declaração do direito à compensação dos valores 

indevidos recolhidos, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, a ser 

efetivada no âmbito da Administração Tributária, sob sua fiscalização e nos termos 

da legislação aplicável à época de sua efetivação, acrescido de taxa SELIC, respeitado 

o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A) do CTN.64 (grifos nossos) 

 

 Desse modo, percebe-se claramente que, apesar de o Supremo ainda não ter proferido 

decisão vinculante sobre o tema, a sua definição de receita e faturamento tributável já tem sido 

o suficiente para fazer com que os Tribunais Regionais Federais de todas as regiões já a aplique 

para casos análogos ao do ICMS. 

Portanto, nota-se que a decisão Supremo Tribunal Federal que excluiu o ICMS da base 

de cálculo do PIS e da COFINS impactou diretamente no entendimento firmado pelos TRFs, 

que, como visto, passaram também a excluir o ISS da base de cálculo dessas contribuições, 

vislumbrando os fundamentos adotados pelo Supremo. 

 Isso porque, como visto, assim como o ICMS, o ISS também é um imposto indireto que, 

portanto, passa pelo caixa do contribuinte de maneira temporária, sem qualificar uma entrada 

de recursos definitiva. Sendo assim, a luz do princípio constitucional tributário da capacidade 

contributiva, de acordo com o entendimento firmado pelo STF, tais valores não podem ser 

considerados receita ou faturamento da pessoa jurídica sobre os quais incidirá a tributação. 

 

2.3.2. Do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

 

 Ainda quanto a este ponto, faz-se necessária a análise do posicionamento que vem sendo 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, conforme visto anteriormente, o STJ já 

                                                      
64 BRASIL. Poder Judiciário. Tribunal Regional Federal da 5a Região. Apelação Civel nº 

08132071120174058100. Terceira Turma. Relator: Desembargador Federal ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 

julgado em 16/03/2018. Disponível em < http://www.trf5.jus.br> Acesso: 28/11/2018. 

http://www.trf5.jus.br/
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havia se manifestado a respeito da pertinência da inclusão do imposto municipal incidente sobre 

os serviços na base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita e o faturamento da 

pessoa jurídica. 

Como abordado, em 2015, o STJ firmou o entendimento em precedente vinculante, haja 

vista que o tema foi resultado de um julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos65, 

no sentido de que o valor recebido pela pessoa jurídica a título de ISS deveria constituir receita 

e faturamento do contribuinte para fins de tributação, portanto, deveriam fazer parte da base de 

cálculo do PIS e da COFINS. 

Todavia, tendo em vista que tal discussão também aborda aspectos constitucionais, vez 

que a base de cálculo das contribuições sociais – receita e faturamento – estão previstas na 

Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal também foi instado a se manifestar sobre o 

tema; contudo, o recurso extraordinário selecionado como paradigma66 ainda se encontra 

pendente de julgamento. 

Note-se, no entanto, que apesar de o Supremo ainda não ter proferido decisão conclusiva 

a respeito da amplitude dos conceitos de receita e faturamento para fins de exclusão do ISS da 

base de cálculo do PIS e da COFINS, o STJ já se manifestou quanto à possibilidade de vir a 

alterar a tese firmada em 2015 para vislumbrar os fundamentos adotados pelo Supremo quando 

da decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo das referidas contribuições.67 

Nesse sentido, veja-se que no julgamento dos Embargos de Declaração relacionados ao 

Recurso Especial nº 1.068.235/PE68, apesar de o colegiado ter, por maioria, mantido a tese 

firmada em 2015 no sentido de que o ISS deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da 

COFINS, pode-se perceber que ela não continuará a ser mantida por muito tempo. Isso porque, 

alguns Ministros fizeram questão de destacar em seus votos a possibilidade de mudança do 

entendimento. 

Importa ressaltar, antes da análise do que foi abordado pelos Ministros, que à época em 

que o STJ julgou esse caso e publicou o respectivo acórdão, o STF já havia determinado que o 

                                                      
65 BRASIL. Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial (REsp) nº 1.330.737/SP, Relator: 

Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção, julgado em 10/06/2015. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ> Acesso: 01/12/2018. 
66 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) nº 592.616/RS, Relator: 

Ministro CELSO DE MELLO. Disponível em <http://portal.stf.jus.br> Acesso em 01/12/2018. 
67 OLIVON, Beatriz. STJ pode voltar a julgar ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins. Jornal Valor 

Econômico. Brasília, 2017. Disponível em < https://www.valor.com.br/legislacao/5006130/stj-pode-voltar-julgar-

iss-na-base-de-calculo-do-pis-e-da-cofins> Acesso: 01/12/2018. 
68 BRASIL. Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no AgInt no AgInt no AgRg no REsp 

1068235/PE, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Relator para acórdão: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017. Disponível em <http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ> 

Acesso: 01/12/2018. 

http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ
https://www.valor.com.br/legislacao/5006130/stj-pode-voltar-julgar-iss-na-base-de-calculo-do-pis-e-da-cofins
https://www.valor.com.br/legislacao/5006130/stj-pode-voltar-julgar-iss-na-base-de-calculo-do-pis-e-da-cofins
http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ


 

 

40 

ICMS não mais incidia na base de cálculo do PIS e da COFINS, mas o acórdão resultado do 

referido julgamento ainda não havia sido publicado. Todavia, mesmo assim, o Ministro Relator 

Napoleão Nunes Maia Filho, que restou vencido, manifestou-se de plano no sentido de que o 

entendimento do STJ deveria ser alterado para vislumbrar o que havia sido decidido pelo STF 

quanto ao ICMS. Nesse sentido, veja-se trecho do voto do Ministro69: 

 

“5. Em relação à exclusão do ISS da base de cálculo das mencionadas contribuições, 

a 1a. Seção desta Corte, ao apreciar o REsp. 1.330.737/SP, da relatoria do eminente 

Ministro OG FERNANDES (DJe 14.4.2016), também sob a sistemática do art. 543-

C do CPC/1973, consolidou entendimento de que a quantia referente ao ISSQN 

compõe o conceito de receita ou faturamento para fins de adequação à hipótese de 

incidência do PIS e da COFINS. 

6. Todavia, por identidade de razões, o posicionamento do STF que reconheceu a 

inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS 

deve ser estendido ao ISS. 
7. Isso porque, conforme já decidido pela Suprema Corte, não se pode desprezar 

o sentido do conceito de faturamento - definido pela doutrina e pela construção 

pretoriana, como sendo a obtenção de receita bruta proveniente da venda de 

mercadorias ou da prestação de serviços - a fim de se incluir outros tributos 

devidos pela pessoa jurídica, como é caso do ISS, na base de incidência das 

contribuições em tela.” (grifos nossos) 

 

 Em que pese ter sido esse o entendimento do Relator, essa mesma posição não foi 

adotada pelo restante do colegiado, que decidiu por não conhecer os embargos de declaração 

uma vez que o STJ já possuía precedente vinculante que tratasse da matéria. 

 No entanto, apesar de ter discordado do Relator, a Ministra Regina Helena Costa 

manifestou-se no sentido de que, apesar de não mais concordar com o entendimento firmado 

pelo Superior Tribunal de Justiça em 2015, certo é que o colegiado está vinculado a ele, não 

podendo decidir de outra forma enquanto não houver uma revisão do tema.70 

  No mesmo sentido entendeu o Ministro Gurgel Faria, que chegou a sugerir que fosse 

proposta uma alteração do repetitivo pela 1a Seção do STJ, mas reconheceu ser mais prudente 

aguardar uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, mantendo assim, 

por enquanto, o já decidido pelo STJ quanto à incidência do ISS na base de cálculo do PIS e da 

COFINS.71 

                                                      
69 Idem, trecho do voto do Ministro Relator NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 
70 SCOCUGLIA, Livia. STJ impede a exclusão do ISS da base do PIS/COFINS. Para 1a Turma, tribunal deve 

aguardar a decisão do Supremo sobre o assunto. Jota. 14/06/2017. Disponível em < https://www.jota.info/tributos-

e-empresas/tributario/stj-impede-exclusao-do-iss-da-base-do-piscofins-14062017> Acesso: 01/12/2018. 
71 OLIVON, Beatriz. STJ pode voltar a julgar ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins. Jornal Valor 

Econômico. Brasília, 2017. Disponível em < https://www.valor.com.br/legislacao/5006130/stj-pode-voltar-julgar-

iss-na-base-de-calculo-do-pis-e-da-cofins> Acesso: 01/12/2018. 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-impede-exclusao-do-iss-da-base-do-piscofins-14062017
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-impede-exclusao-do-iss-da-base-do-piscofins-14062017
https://www.valor.com.br/legislacao/5006130/stj-pode-voltar-julgar-iss-na-base-de-calculo-do-pis-e-da-cofins
https://www.valor.com.br/legislacao/5006130/stj-pode-voltar-julgar-iss-na-base-de-calculo-do-pis-e-da-cofins
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 Diante disso, pode-se perceber que o caminho da discussão que envolve a exclusão do 

valor recebido a título de ISS dos conceitos de receita e faturamento tributáveis já vem sendo 

traçado antes mesmo de ser definitivamente decidido pelo Supremo. Isso porque os 

fundamentos uma vez adotados para excluir o ICMS da base de cálculo das referidas 

contribuições aplicam-se igualmente à exclusão do ISS e, observando o princípio da segurança 

jurídica, pode ser esperado que esse a esse imposto seja dado o mesmo tratamento dado àquele. 

 

2.3.3. Da probabilidade de êxito e da repetição de indébito 

 

 Portanto, tendo em vista o acima exposto, para se determinar a probabilidade de êxito 

em uma eventual ação judicial que venha a discutir o tema, deve-se levar em consideração que, 

apesar de o STJ já ter se manifestado desfavoravelmente à exclusão do ISS da base de cálculo 

do PIS e da COFINS, a esse tribunal compete apenas analisar a questão no âmbito da legislação 

infraconstitucional tributária.  

Todavia, como visto, foi a Constituição Federal que previu, em seu art. 195, que as 

referidas contribuições devem incidir sobre a receita e o faturamento da pessoa jurídica. Sendo 

assim, em que pese haver precedente vinculante desfavorável do STJ, é o Supremo quem tem 

a última palavra sobre o tema, haja vista que a legislação infraconstitucional deve ser 

interpretada a luz da Constituição72 e quem, em última instância, tem a competência para 

interpretar a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido, inclusive, conforme demonstrado acima, os Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça já se manifestaram ao declararem que que irão aguardar o julgamento do 

RE nº 592.616/RS pelo STF para que possam se desvincular do o entendimento firmado pelo 

tribunal em 2015. 

Diante disso, tendo em vista que o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal 

ainda está pendente, pode-se classificar a probabilidade de êxito de uma eventual ação que 

venha a discutir a incidência do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS como possível73. 

Além disso, deve-se ressaltar ainda que, na hipótese de ser reconhecida a não incidência 

do ISS na base de cálculo das referidas contribuições, poderá a Consulente requerer a repetição 

                                                      
72 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª edição. Tradução de João Batista Machado Coimbra: Armênio 

Armado Editor,1984, p. 310. 
73 O critério adotado para a determinação da probabilidade de êxito foi referente à existência ou não de precedente 

vinculante nos tribunais superiores. Sendo assim: (i) se há precedente vinculante favorável em tribunal superior, a 

probabilidade de êxito será qualificada como provável; (ii) se não há precedente vinculante proferido por tribunal 

superior, a probabilidade de êxito será qualificada como possível; e (iii) se há precedente vinculante desfavorável 

proferido por tribunal superior, a probabilidade de êxito deverá ser remota. 
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do indébito na forma disposta pelo art. 165, I, do Código Tributário Nacional74, que prevê ser 

direito do contribuinte a restituição do tributo pago espontaneamente a maior. Ainda, a leitura 

do art. 156, I75 em conjunto com o art. 168, I76, ambos do CTN, permitem inferir também que 

o contribuinte poderá requerer a restituição referente aos últimos 5 (cinco) anos. 

Contudo, importa considerar que, de acordo com o previsto no art. 27, da Lei nº 

9.868/199977, o Supremo Tribunal Federal poderá, em vista de razões de segurança jurídica ou 

de excepcional interesse social, restringir os efeitos de suas decisões ou decidir que ela só tenha 

eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.   

Esse foi, inclusive, um dos pedidos formulados pela União Federal em sede de embargos 

de declaração opostos em face do acórdão do RE nº 574.706/PR. Com isso, pretende a União 

que o STF proceda à modulação de efeitos de sua decisão de forma que só comecem a ser 

produzidos após o julgamento desse recurso aclaratório; para isso, a União se utilizou 

argumentos de ordem meramente econômica, demonstrando a imensa monta de tributo a ser 

restituído pelos cofres federais.78 Todavia, até o momento esses embargos de declaração ainda 

não foram julgados. 

Dessa forma, caso seja de interesse da Consulente o ressarcimento pelo tributo pago a 

maior – considerando que o STF venha a decidir que o ISS não deve ser incluído na base de 

cálculo do PIS e da COFINS – deve-se ter em mente que este direito será integralmente 

garantido caso sua ação seja ajuizada até antes do trânsito em julgado do RE nº 592.616/RS. 

Isso porque, caso o Supremo venha a modular os efeitos de sua decisão, existe a possibilidade 

                                                      
74 BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Estabelece o art. 165, caput e inciso I: “Art. 165. 

O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja 

qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos: I - 

cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária 

aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;” Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm> Acesso: 02/12/2018. 
75 BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Estabelece o art. 156, caput e inciso I: “Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento;” Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm> Acesso: 02/12/2018. 
76 BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Estabelece o art. 168, caput e inciso I: “Art. 168. 

O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: I - nas hipótese 

dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;” Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm> Acesso: 02/12/2018. 
77 BRASIL. Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. Estabelece o caput do art. 27: “Art. 27. Ao declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 

interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os 

efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 

momento que venha a ser fixado.” Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm> Acesso: 

02/12/2018. 
78 SILVA, Maceno Lisboa da. A modulação de efeitos da decisão sobre inclusão de ICMS no cálculo de 

PIS/Cofins. Revista Consultor Jurídico. 15/03/2018. Disponível em < https://www.conjur.com.br/2018-mar-

15/maceno-lisboa-modulacao-efeitos-decisao-tributaria> Acesso: 01/12/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm
https://www.conjur.com.br/2018-mar-15/maceno-lisboa-modulacao-efeitos-decisao-tributaria
https://www.conjur.com.br/2018-mar-15/maceno-lisboa-modulacao-efeitos-decisao-tributaria
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de que a Consulente só possua direito ao ressarcimento do tributo que porventura venha a ser 

pago a maior após o trânsito em julgado do acórdão. 

No entanto, um fator que merece ser apontado quanto ao pedido de repetição de indébito 

diz respeito à possibilidade de que a União Federal venha a alegar a aplicabilidade do art. 166, 

do CTN, para evitar que os contribuintes sejam ressarcidos dos tributos pagos a maior. O 

referido dispositivo possui a seguinte redação: 

 

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do 

respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o 

referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este 

expressamente autorizado a recebê-la. 

 

 Dessa forma, é possível que o fisco federal venha a argumentar que as contribuições 

para o PIS e a COFINS recolhidas tanto na modalidade cumulativa, quanto na modalidade não-

cumulativa devam ser caracterizadas tributos indiretos. Isso porque, assim como o contribuinte 

pode transferir o ônus do imposto municipal incidente sobre a prestação de serviços para o seu 

tomador, também o poderia fazer com as contribuições para o PIS e para a COFINS79. 

 Quanto a esse aspecto, vale destacar, inclusive, que em parecer técnico elaborado pela 

Fundação Getúlio Vargas para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a respeito da 

incidência do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS há expressa menção a esta suposta 

aplicabilidade do art. 166 do CTN, fundamentada no fato de que, uma vez demonstrada a 

transferência do ônus financeiro do ICMS a terceiro, caberá ao contribuinte demonstrar que não 

procedeu da mesma forma com as contribuições incidentes sobre sua receita e faturamento.80 

 Sendo assim, apesar de ainda não ter sido feito, é possível que a União venha a tentar 

obstar a tentativa de restituição dos contribuintes fundamentando-se no argumento de que o 

PIS/COFINS, por serem tributos indiretos, só podem ser restituídos ao sujeito que efetivamente 

arcou com seu ônus financeiro, conforme preceitua o art. 166, do CTN. 

 Todavia, por mais que esse argumento venha a ser apontado, existem fortes argumentos 

capazes de invalidar essa posição. Isso porque, por mais que o ônus financeiro das referidas 

contribuições possa ser repassado a terceiro, isso não pode ser o suficiente para lhe sejam 

aplicadas as previsões do art. 166, do CTN.  

                                                      
79 CARDOSO, Alessandro Mendes e ROLIM, João Dácio. ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS: os 

impactos da decisão do STF. Jota. 31/05/2017. Disponível em < https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/artigos/icms-na-base-do-piscofins-os-impactos-da-decisao-do-stf-31052017> Acesso: 02/12/2018. 
80 SCHONTAG, José Antônio. Parecer Técnico: A base de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e 

da COFINS e o ICMS. Fundação Getulio Vargas, 10/04/2008. Disponível em 

<http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias/arquivos/2008/Parecer%20Abril08.pdf> Acesso: 02/12/2018. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/icms-na-base-do-piscofins-os-impactos-da-decisao-do-stf-31052017
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/icms-na-base-do-piscofins-os-impactos-da-decisao-do-stf-31052017
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias/arquivos/2008/Parecer%20Abril08.pdf
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Nesse sentido, não há dúvidas de que os valores que serão devidos à título de 

PIS/COFINS, inclusive como fator de caracterização de boa gestão empresarial, serão 

considerados para se aferir o preço a ser cobrado pela prestação de determinado serviços ou 

venda de determinada mercadoria. Contudo, essa simples repercussão indireta não torna o PIS 

e a COFINS tributos indiretos.81 

Nesse sentido, veja-se lição de Ricardo Lobo Torres82 sobre o tema:  

 

“Inclina-se o Supremo Tribunal Federal, por conseguinte, a rejeitar a repercussão 

indireta, absorvida nos custos empresariais, por entender que em tais hipóteses o 

tributo se dilui na margem de lucro e é suportado pelo solvens.” 

 

Complementando o exposto acima, assim ensina Igor Mauler Santiago83: 

 

“Nenhuma contradição há, portanto, em admitir o fato econômico da transferência do 

ônus financeiro do PIS e da COFINS (bem como de todos os outros tributos diretos) 

para os preços dos produtos ou serviços comercializados pelo contribuinte e ainda 

assim reconhecer-lhe legitimidade para pleitear a sua restituição em caso de 

pagamento indevido, limitando o alcance do art. 166 do CTN aos indiretos.” 

 

Portanto, em que pese haver o repasse econômico do ônus das contribuições incidentes 

sobre o faturamento, o PIS e a COFINS não podem ser considerados tributos indiretos para fins 

de aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional, já que, conforme inclusive já decidido 

pelo Superior Tribunal de Justiça, para que o referido dispositivo possa ser aplicado, a 

transferência do ônus financeiro do tributo indireto deve ser juridicamente permitida, e não 

decorrente de mera manobra econômica. Nesse sentido, veja-se a ementa do Recurso Especial 

nº 218.094/RS84 abaixo: 

 

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 3º, I, DA LEI Nº 

7.787/89, E ART. 22, I, DA LEI Nº 8.212/91. AUTÔNOMOS, EMPREGADORES 

E AVULSOS. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO 

INICIAL DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO (LEIS NºS 8.212/91, 

                                                      
81 BECKER, Walmir Luiz. A repetição de indébitos de PIS e COFINS e o problema da transferência dos 

respectivos encargos financeiros aos adquirentes de bens, mercadorias e serviços. 02/2016. Disponível em < 

https://jus.com.br/artigos/46739/a-repeticao-de-indebitos-de-pis-e-cofins-e-o-problema-da-transferencia-dos-

respectivos-encargos-financeiros-aos-adquirentes-de-bens-mercadorias-e-servicos> Acesso: 02/12/2018. 
82 TORRES, Ricardo Lobo. Restituição dos Tributos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p.20. 
83 SANTIAGO, Igor Mauler. Repasse do ônus Econômico de Tributos Diretos: A Controvérsia sobre o PIS e 

a COFINS das Companhias Telefônicas, p. 7-8. Disponível em < http://sachacalmon.com.br/wp-

content/uploads/2010/09/Repasse-do-onus-economico-de-tributos-diretos-a-controversia-sobre-o-pis-e-a-cofins-

das-companhias-telefonicas.pdf> Acesso: 02/12/2018. 
84 BRASIL. Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial (REsp) nº 218.094/RS, Relator:  

Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999. Disponível em < 

http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ> Acesso: 02/12/2018. 

https://jus.com.br/artigos/46739/a-repeticao-de-indebitos-de-pis-e-cofins-e-o-problema-da-transferencia-dos-respectivos-encargos-financeiros-aos-adquirentes-de-bens-mercadorias-e-servicos
https://jus.com.br/artigos/46739/a-repeticao-de-indebitos-de-pis-e-cofins-e-o-problema-da-transferencia-dos-respectivos-encargos-financeiros-aos-adquirentes-de-bens-mercadorias-e-servicos
http://sachacalmon.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Repasse-do-onus-economico-de-tributos-diretos-a-controversia-sobre-o-pis-e-a-cofins-das-companhias-telefonicas.pdf
http://sachacalmon.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Repasse-do-onus-economico-de-tributos-diretos-a-controversia-sobre-o-pis-e-a-cofins-das-companhias-telefonicas.pdf
http://sachacalmon.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Repasse-do-onus-economico-de-tributos-diretos-a-controversia-sobre-o-pis-e-a-cofins-das-companhias-telefonicas.pdf
http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ
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9.032/95 E 9.129/95). TRANSFERÊNCIA DE ENCARGO FINANCEIRO. ART. 

166, DO CTN. 

3. Tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo 

encargo financeiro são somente aqueles em relação aos quais a própria lei 

estabeleça dita transferência. 

4. Somente em casos assim aplica-se a regra do art. 166, do Código Tributário 

Nacional, pois a natureza, a que se reporta tal dispositivo legal, só pode ser a 

jurídica, que é determinada pela lei correspondente e não por meras 

circunstâncias econômicas que podem estar, ou não, presentes, sem que se 

disponha de um critério seguro para saber quando se deu, e quando não se deu, 

aludida transferência. 

5. Na verdade, o art. 166, do CTN, contém referência bem clara ao fato de que deve 

haver pelo intérprete sempre, em casos de repetição de indébito, identificação se o 

tributo, por sua natureza, comporta a transferência do respectivo encargo financeiro 

para terceiro ou não, quando a lei, expressamente, não determina que o pagamento da 

exação é feito por terceiro, como é o caso do ICMS e do IPI. A prova a ser exigida na 

primeira situação deve ser aquela possível e que se apresente bem clara, a fim de não 

se colaborar para o enriquecimento ilícito do poder tributante. Nos casos em que a lei 

expressamente determina que o terceiro assumiu o encargo, necessidade há, de modo 

absoluto, que esse terceiro conceda autorização para a repetição de indébito. (...)” 

(grifos nossos) 

 

Portanto, diferentemente do que ocorre com o ICMS, o ISS e o IPI, impostos nos quais 

é exigido por lei que o valor – ônus – repassado a terceiro seja destacado na nota fiscal, as 

contribuições para o PIS e para a COFINS, mesmo quando recolhidas na modalidade não 

cumulativa, não possuem nenhuma determinação legal que justifiquem, juridicamente, a 

transferência de seu ônus financeiro a terceiro, razão pela qual o previsto no art. 166 do CTN 

não deve ser aplicável a elas.85 

Por fim, apenas para reforçar esse entendimento, veja-se que, em atenção ao critério da 

especialidade, segundo o qual a legislação específica sobre determinada matéria deve ser 

aplicada em detrimento da geral86, a restituição das contribuições federais devem se dar 

conforme previsto no art. 66, da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 199187, que, inclusive, 

nada dispõe a respeito de eventual repasse do ônus tributário para terceiro que não o 

contribuinte definido em lei. 

                                                      
85 CARDOSO, Alessandro Mendes e ROLIM, João Dácio. ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS: os 

impactos da decisão do STF. Jota. 31/05/2017. Disponível em < https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/artigos/icms-na-base-do-piscofins-os-impactos-da-decisao-do-stf-31052017> Acesso: 02/12/2018. 
86 DIMOULIS, Dimitri. Manual de  Introdução ao  Estudo  do Direito. 5ª edição. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2013, p. 200-214.  
87 BRASIL. Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Estabelece o art. 66: “Art. 66. Nos casos de pagamento 

indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo 

quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá 

efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período subseqüente. § 1º A 

compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie. § 2º É facultado ao 

contribuinte optar pelo pedido de restituição. § 3º A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo 

ou contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. § 4º As Secretarias da Receita 

Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções 

necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.” Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8383.htm> Acesso: 02/12/2018. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/icms-na-base-do-piscofins-os-impactos-da-decisao-do-stf-31052017
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/icms-na-base-do-piscofins-os-impactos-da-decisao-do-stf-31052017
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8383.htm
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Sendo assim, por mais que seja um ponto que merece destaque, certo é que a União 

Federal ainda não se manifestou a respeito dele no RE nº 574.706/PR e, mesmo se vier a fazê-

lo, existem fortes argumentos para defender o direito à repetição de indébitos dos contribuintes 

sujeitos ao pagamento do PIS e da COFINS. Contudo, deve-se aguardar eventuais 

desdobramentos do tema. 

 

2.4. Do risco decorrente do novo entendimento firmado pelo STF 

 

 Por fim, no que diz respeito à definição dos conceitos de receita e faturamento a que se 

chegou o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 574.706/PR, deve-se 

ressaltar que seus efeitos não foram só positivos para os contribuintes. 

 Isso porque, conforme já abordado acima, o Supremo, ao reconhecer que o ICMS, por 

ser um imposto indireto, não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, 

delimitou os conceitos dos termos “receita” e “faturamento” previstos na Constituição Federal 

como sendo todo o montante auferido pela pessoa jurídica que decorra diretamente do exercício 

de sua atividade principal sujeita ao ICMS e que represente verdadeira entrada definitiva em 

caixa.  

 Sendo assim, por entender que o valor recebido a título do imposto não possui a 

característica principal de ser definitivo e de propriedade da pessoa jurídica, haja vista que é 

repassado para o Estado competente, tal monta deveria ser excluída do conceito de receita e 

faturamento tributável. No entanto, o impacto dessa decisão e delimitação de conceitos acabou 

por possibilitar consequências desfavoráveis aos contribuintes, qual seja: a de que a falta de 

repasse dos valores recebidos a título de ICMS não configuram apenas mero inadimplemento, 

mas sim crime de apropriação indébita. 

 Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em 22 de agosto de 2018, quando 

do julgamento do Habeas Corpus nº 399.109/SC88, cujo acórdão restou assim ementado:  

 

“HABEAS CORPUS. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS POR MESES 

SEGUIDOS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO 

SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO PELO RÉU DO IMPOSTO 

DEVIDO EM GUIAS PRÓPRIAS. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO 

DO DELITO. TERMOS "DESCONTADO E COBRADO". ABRANGÊNCIA. 

TRIBUTOS DIRETOS EM QUE HÁ RESPONSABILIDADE POR 

SUBSTITUIÇÃO E TRIBUTOS INDIRETOS. ORDEM DENEGADA. 

                                                      
88 BRASIL. Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus (“HC”) nº 399.109/SC, Relator: 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 22/08/2018. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ> Acesso: 01/12/2018. 

http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ
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1. Para a configuração do delito de apropriação indébita tributária - tal qual se dá com 

a apropriação indébita em geral - o fato de o agente registrar, apurar e declarar em 

guia própria ou em livros fiscais o imposto devido não tem o condão de elidir ou 

exercer nenhuma influência na prática do delito, visto que este não pressupõe a 

clandestinidade. 

2. O sujeito ativo do crime de apropriação indébita tributária é aquele que 

ostenta a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, conforme 

claramente descrito pelo art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990, que exige, para sua 

configuração, seja a conduta dolosa (elemento subjetivo do tipo), consistente na 

consciência (ainda que potencial) de não recolher o valor do tributo devido. A 

motivação, no entanto, não possui importância no campo da tipicidade, ou seja, 

é prescindível a existência de elemento subjetivo especial. 

3. A descrição típica do crime de apropriação indébita tributária contém a expressão 

"descontado ou cobrado", o que, indiscutivelmente, restringe a abrangência do sujeito 

ativo do delito, porquanto nem todo sujeito passivo de obrigação tributária que deixa 

de recolher tributo ou contribuição social responde pelo crime do art. 2º, II, da Lei n. 

8.137/1990, mas somente aqueles que "descontam" ou "cobram" o tributo ou 

contribuição. 

4. A interpretação consentânea com a dogmática penal do termo "descontado" é a de 

que ele se refere aos tributos diretos quando há responsabilidade tributária por 

substituição, enquanto o termo "cobrado" deve ser compreendido nas relações 

tributárias havidas com tributos indiretos (incidentes sobre o consumo), de 

maneira que não possui relevância o fato de o ICMS ser próprio ou por 

substituição, porquanto, em qualquer hipótese, não haverá ônus financeiro para 

o contribuinte de direito. 

5. É inviável a absolvição sumária pelo crime de apropriação indébita tributária, sob 

o fundamento de que o não recolhimento do ICMS em operações próprias é atípico, 

notadamente quando a denúncia descreve fato que contém a necessária adequação 

típica e não há excludentes de ilicitude, como ocorreu no caso. Eventual dúvida quanto 

ao dolo de se apropriar há que ser esclarecida com a instrução criminal. 

6. Habeas corpus denegado.” (grifos nossos) 

 

 A referida decisão foi proferida pelos Ministros da 3a Seção do tribunal que 

uniformizaram a jurisprudência conflitante entre as turmas de direito penal, isso porque, 

enquanto na 5a Turma predominava o entendimento de que a prática era considerada crime, a 

6a Turma entendia que se tratava de um mero inadimplemento fiscal.  

Sendo assim, ao se debruçar sobre o caso, prevaleceu no tribunal o entendimento do 

Ministro Relator Rogério Schietti Cruz que não só considerou a prática uma conduta criminosa, 

como também chamou atenção em seu voto para o impacto social que o entendimento diverso 

teria. Para ele, deve-se evitar que as empresas considerem mais vantajoso deixar de pagar os 

impostos do que realizar um empréstimo no sistema financeiro, por exemplo.89 

De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, são necessários 4 (quatro) aspectos 

essenciais para que se configure prática do crime previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/199090. 

                                                      
89 OLIVON, Beatriz. STJ decide que é crime não recolher ICMS declarado. Jornal Valor Econômico. Brasília, 

24/08/2018. Disponível em < https://www.valor.com.br/legislacao/5765929/stj-decide-que-e-crime-nao-recolher-

icms-declarado> Acesso: 01/12/2018. 
90 BRASIL. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Estabelece o art. 2º caput e inciso II: “Art. 2° Constitui 

crime da mesma natureza: (...) II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 

descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;” 

https://www.valor.com.br/legislacao/5765929/stj-decide-que-e-crime-nao-recolher-icms-declarado
https://www.valor.com.br/legislacao/5765929/stj-decide-que-e-crime-nao-recolher-icms-declarado
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O primeiro deles refere-se ao fato de que o crime de apropriação indébita não pressupõe a 

clandestinidade, portanto, o fato de o agente ter declarado e registrado o imposto devido e não 

pago em guia própria e livros fiscais não pode ser o suficiente para afastar a prática do delito.91 

Um segundo aspecto indicado pela decisão diz respeito à necessidade de que a conduta 

de se apropriar do tributo seja acompanhada de dolo, ou seja, para a prática do delito o agente 

precisa ter a consciência, ainda que potencial, de que não está recolhendo o tributo devido.92 

Além disso, o terceiro e quarto aspecto, de acordo com o voto proferido pelo Ministro 

Relator, diz respeito à qualidade do agente que pratica a conduta. Para ele, não é qualquer 

sujeito passivo que pode incorrer no respectivo crime, mas tão somente aquele que cobra ou 

desconta tributo, ou seja, o autor deve ser o sujeito passivo da obrigação tributária.93 E foi 

justamente esse último aspecto o alvo de uniformização da jurisprudência. 

Isso porque, a 6a Turma do STJ possuía o entendimento que de apenas estaria 

configurado o crime de apropriação indébita nos casos em que o imposto fosse ser recolhido na 

modalidade de substituição tributária, já a 5a Turma estendia essa possibilidade também para 

os impostos de forma indireta e esse foi o entendimento adotado pela 3a Seção. 

Não se pode deixar de notar, contudo, que tal conclusão foi diretamente influenciada 

pela decisão do Supremo Tribunal Federal que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da 

COFINS, uma vez que se definiu, de uma vez por todas, que o valor recebido a título de ICMS 

é arcado pelo consumidor e passa transitoriamente pelo caixa do contribuinte, já que é 

posteriormente repassado para o Estado competente. A esse respeito, veja-se abaixo trechos do 

voto do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca94: 

 

“Relevante registrar, ainda, que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal, 

considerou-se não ser possível incluir o valor do ICMS na base de cálculo da COFINS 

e do PIS/PASEP, uma vez que não se trata de receita da empresa, a qual apenas faz o 

intermédio no repasse do imposto efetivamente cobrado do consumidor, que deve ser 

diretamente repassado ao Estado.  

(...) 

Não convence, portanto, o argumento de que o conceito de contribuinte de fato tem 

relevância apenas para repetição de indébito, porquanto se é ele que pode pedir a 

repetição é porque foi ele quem arcou com o ônus econômico e, se não houve o devido 

repasse aos cofres públicos, tem-se a apropriação, a tipificar o crime do art. 2o, inciso 

II, da Lei n. 8.137/1990.  

                                                      
91 STJ Notícias. Não recolhimento do ICMS pode caracterizar crime. Brasília, 28/08/2018. Disponível em < 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Not%C3%ADcias/Não-recolhimento-de-

ICMS-pode-caracterizar-crime> Acesso: 01/12/2018. 
92 Idem. 
93 Idem. 
94 BRASIL. Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus (“HC”) nº 399.109/SC, Relator: 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 22/08/2018. Trecho do voto do Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca. Disponível em <http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ> Acesso: 01/12/2018. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Not%C3%ADcias/Não-recolhimento-de-ICMS-pode-caracterizar-crime
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Not%C3%ADcias/Não-recolhimento-de-ICMS-pode-caracterizar-crime
http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ
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(...) 

Note-se que não há dúvidas quanto ao fato de o consumidor não ser contribuinte 

do ICMS, o que, conforme já referido acima, é irrelevante para tipificar o crime 

em análise, que não restringe sua abrangência ao substituto tributário.  

Porém, o fato de o valor do tributo ser repassado ao consumidor, haja vista sua 

efetiva cobrança no momento da transação comercial, impede que o seu não 

repasse aos cofres públicos seja considerado mero inadimplemento de imposto 

próprio do contribuinte, porquanto o valor foi efetivamente descontado ou 

cobrado de terceiro.  

Assim, embora o substituto tributário desconte ou cobre o imposto do 

substituído, o que por certo tipifica o crime em tela, tem-se que o desconto ou 

cobrança não se restringe a quem é contribuinte, tipificando igualmente o crime 

o repasse e cobrança do valor do ICMS do consumidor.” (grifos nossos) 

  

Nota-se, portanto, que há um risco inerente a todos os contribuintes do ICMS decorrente 

do fundamento adotado pelo Supremo para definição dos conceitos de renda e faturamento 

tributáveis que se materializa na constituição de ser enquadrado na prática do crime de 

apropriação indébita ao deixar de repassar o valor recebido a título de ICMS aos cofres 

estaduais. 

Desse modo, esclarece-se que, assim como os fundamentos adotados pelo STF para 

excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS se aplicam ao caso da exclusão do ISS 

na base de cálculo dessas mesmas contribuições – tendo em vista que ambos são impostos 

indiretos, os mesmos fundamentos adotados pelo STJ para caracterizar a falta de repasse do 

ICMS como crime de apropriação indébita também poderão ser aplicados à falta de repasse do 

ISS – tendo em vista que ambos são impostos indiretos. 

 

3. CONCLUSÃO  

 

 Do que foi exposto, viu-se que o Supremo Tribunal Federal, ao excluir o ICMS da base 

de cálculo do PIS e da COFINS, definiu a amplitude dos conceitos de receita e faturamento 

tributáveis a luz do princípio constitucional da capacidade contributiva. Dessa forma, 

determinou-se que apenas devem ser contabilizadas, para fins de auferimento da base de cálculo 

dessas contribuições, as entradas que se deem de forma permanente no caixa da pessoa jurídica 

e que, é claro, sejam resultado do exercício de sua atividade principal sujeita ao recolhimento 

do ICMS. 

 Sendo assim, por ser o ICMS um imposto indireto – o que significa dizer que quem arca 

com o seu ônus financeiro é o adquirente da mercadoria ou tomador do serviço sujeito a esse 

imposto – o preço pago pelo contribuinte de fato ao contribuinte de direito inclui o valor 

referente à exação cujo ônus foi repassado.  
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Desse modo, a pessoa jurídica, ao receber a integralidade do valor pago, retém para si 

determinada parcela e repassa ao Estado competente o valor referente ao ICMS devido. 

Portanto, a parcela referente ao imposto não pode ser caracterizada como uma entrada de 

natureza definitiva no caixa da pessoa jurídica, pois assim que entra, já possui destino certo de 

saída, qual seja, os cofres estaduais.  

Diante disso, tendo em vista que o ISS possui a mesma característica do ICMS quando 

à forma de recolhimento indireta e que o Supremo tende a preservar as definições e conceitos 

de termos entre suas decisões, pode-se dizer que as mesmas premissas e conclusões a que se 

chegou o STF quando da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS podem 

ser adotadas para o caso do ISS. Portanto, assim como o imposto estadual, o ISS também não 

deve ser incluído nos conceitos de receita e faturamento tributáveis por ser entradas que se dão 

de forma passageira no caixa da pessoa jurídica, de forma que não representa qualquer alteração 

em sua capacidade econômica. 

Nesse sentido, viu-se ainda que esse entendimento já vem sendo adotado por todos os 

Tribunais Regionais Federais do país que, ao vislumbrarem os fundamentos adotados pelo 

Supremo na decisão que exclui a parcela referente ao ICMS dos conceitos de receita e 

faturamento tributáveis, os têm aplicado para excluir também o ISS. 

A esse respeito já se manifestou, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, que, apesar 

de ter dado indícios de que pretende seguir a orientação do Supremo, ainda não decidiu 

favoravelmente à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista que 

o tribunal possui precedente vinculante datado de 2015 do qual não pode se desvencilhar até 

que seja revisto pelo próprio STJ, ou alterado por influência de decisão sobre o tema que venha 

a ser proferida pelo STF. 

Diante disso, tendo em vista, no entanto, que a palavra final quanto a este assunto cabe 

ao Supremo Tribunal Federal por tratar de conceitos previsto na Constituição, em que pese 

haver precedente vinculante desfavorável do STJ, a probabilidade de êxito de uma ação judicial 

que venha a questionar a incidência do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS é possível, 

haja vista não existir decisão final do Supremo sobre o assunto, apesar de já se poder traçar o 

destino da controvérsia. 

Sendo assim, poderá a Consulente ajuizar tal demanda, solicitando ainda, caso seja de 

seu interesse, a restituição de todo o tributo pago a maior indevidamente nos últimos 5 (cinco) 

anos. A esse respeito, recomenda-se ainda que o faça antes do trânsito em julgado de eventual 

decisão do Supremo que venha a excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS para 

que não se sujeite a possível modulação dos efeitos da decisão. 
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Por fim, coube pontuar um risco para todos os contribuintes decorrente das premissas 

adotadas pelo STF para excluir o ICMS da base de cálculo das referidas contribuições. Diante 

do entendimento de que o valor recebido pelo contribuinte a título de ICMS é alvo de repasse 

da pessoa jurídica para o Estado competente para o seu recolhimento, o Superior Tribunal de 

Justiça uniformizou sua jurisprudência para determinar que a falta do referido repasse constitui, 

portanto, crime de apropriação indébita e não mais mero inadimplemento fiscal, como era 

entendido por uma de suas turmas. 

  

É o PARECER, salvo melhor juízo. 

 

 

Rio de Janeiro, dezembro de 2018 

 

LUCIANA XAVIER COTRIM 
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