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STF – PIS/COFINS INCIDEM SOBRE 
VENDAS INADIMPLIDAS Data 23/11/2011 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão realizada hoje, considerou 
constitucional a inclusão na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS dos 
valores referentes às vendas inadimplidas. 

Ao julgar o Recurso Extraordinário 586.462, interposto pelo contribuinte contra acórdão 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o STF, por maioria de votos, acolheu o 
entendimento do Relator, Ministro Dias Toffoli, no sentido de que as vendas 
inadimplidas não se equiparam às vendas canceladas, razão pela qual haveria a 
incidência das contribuições que incidem sobre faturamento/receita. 

De acordo com a linha que se sagrou vencedora, a inadimplência é uma situação que 
não teria qualquer influência sobre o fato gerador dos referidos tributos, pois, 
contabilmente, haveria faturamento/receita, embora não tenha ocorrido o ingresso de 
numerário naquele momento. 

Restaram vencidos os Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, os mais antigos da 
Corte, para os quais tal tributação configura afronta ao princípio da capacidade 
contributiva. Para eles, o fato gerador desses tributos não é o faturamento na acepção 
de contrato perfeito e acabado e sim na acepção de total das receitas auferidas.  

Nessa medida, a base de cálculo das contribuições tem que se apoiar na noção de 
receita efetivamente auferida. Valores não recebidos não configuram a noção de 
receita e não se revelam hábeis a compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Não 
pode o Fisco apropriar-se de parcelas com mera presunção em uma receita que não se 
concretizou em momento algum. Está-se por exigir tributo sobre uma riqueza 
inexistente, com base numa presunção, que decorrem de valores escriturados segundo 
o regime contábil de competência, mas que efetivamente não ingressaram no 
patrimônio do contribuinte. 

Nosso escritório está à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 

 
Responsáveis: 



 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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