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Inclusão do ICMS Substituição Tributária na base de 
cálculo dos créditos de PIS/COFINS não-cumulativos - 
inconstitucionalidade e ilegalidade do entendimento 
da Receita Federal Data 26/10/2009 
 

 
A sistemática da não-cumulatividade foi implementada para a Contribuição para o 
PIS/PASEP e para a COFINS pelas Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03, 
respectivamente. Em linhas gerais, a lógica é a de que os custos das empresas 
sujeitas ao regime não-cumulativo componham a base de cálculo para apuração do 
crédito que poderá ser abatido do valor devido daquelas Contribuições, nos termos 
do que determina o art. 3º das referidas Leis. 
 
Quanto a esse custo, verifica-se que, atualmente, os Estados têm inserido um 
número crescente de mercadorias e serviços sujeitos ao ICMS no mecanismo da 
substituição tributária progressiva, na qual mencionado tributo é inteiramente 
recolhido pelo primeiro integrante da cadeia, substituto tributário, com base num 
valor presumido para a etapa final. 
 
Nesse sistema, os contribuintes substituídos não recolhem mais qualquer valor 
referente ao ICMS sobre aquelas mercadorias e serviços, visto que tudo já foi 
revertido para os cofres públicos desde a primeira etapa da circulação econômica. 
Para esses contribuintes, o ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) recolhido 
antecipadamente pelo substituto torna-se parte do custo de aquisição, tal como 
expressamente afirmou o Min. Nelson Jobim no julgamento das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade ns. 2.675 e 2.777 (ainda em apreciação no Supremo Tribunal 
Federal). 
 
Assim, se o ICMS-ST é um custo inserido na mercadoria ou no serviço adquirido pelo 
contribuinte substituído, esse valor deve compor a base para apuração dos créditos 
de PIS/PASEP e COFINS não-cumulativos. 



 

 
 

 

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

 

 
Ocorre que, em recente pronunciamento, a Receita Federal do Brasil, por uma de 
suas Superintendências, manifestou o entendimento de que o ICMS/ST não integra o 
valor das aquisições de mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a 
ser descontado das citadas Contribuições. O fundamento jurídico em que se 
sustentou tal orientação foi a Instrução Normativa nº 594/2005. 
 
Essa posição, a nosso ver, é manifestamente ilegal, pois interpreta equivocadamente 
as normas que concedem o direito aos contribuintes de descontarem créditos 
oriundos da aquisição de bens para revenda, sem que haja nas Leis de regência 
qualquer restrição que embase essa limitação. 
 
Além disso, parece-nos que a posição também é inconstitucional, na medida em que 
a não autorização de inserir o ICMS-ST na base do crédito permite a incidência da 
Contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins sobre valores referentes ao custo da 
empresa, os quais decorrem exclusivamente de uma receita estatal antecipada, tema 
que está sendo apreciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.  
 
De outro lado, importante ressaltar que, pelo mesmo fundamento jurídico, 
consideramos inconstitucional a incidência do PIS/PASEP e Cofins, no regime 
cumulativo, sobre a parcela das receitas do substituído tributário que decorrem do 
ICMS-ST recolhido pelo substituto. Nesse sentido, há precedente específico do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
 
Desse modo, entendemos ser possível a propositura de medida judicial objetivando 
afastar referidas ilegalidades e inconstitucionalidades nas cobranças das referidas 
Contribuições. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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