
Primeira Seção





AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 19.025-

DF (2012/0168448-5)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Agravante: Alianete Oliveira Almeida Mata

Agravante: Américo Teixeira de Araújo

Agravante: Arnaldo José da Silva

Agravante: Maria das Dores Batista

Agravante: Maria Irany Camelo

Agravante: Nadir da Costa Tavares

Agravante: Regina Nogueira de Almeida Gentil

Agravante: Solange da Silva Calixto

Advogada: Ana Paula Silva Miranda e outro(s) - DF010952

Agravado: Advogado Geral da União

Agravado: União

Procurador: Advocacia-Geral da União - AGU - AL000000U

EMENTA

Administrativo. Agravo regimental no mandado de segurança. 

Integração ao quadro de pessoal da Advocacia Geral da União. Lei 

n. 10.480/2002. Insufi ciência da prova documental preconstituída. 

Incerteza quanto ao direito vindicado. Impossibilidade de dilação 

probatória. Denegação da ordem por decisão monocrática. 

Possibilidade regimental.

1. O disposto no art. 34, XIX, do RISTJ, expressão do princípio 

constitucional da razoável duração do processo, confere poderes 

ao Relator para “decidir o mandado de segurança, quando for 

manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado, prejudicado ou 

improcedente, ou quando se conformar com súmula ou jurisprudência 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal 

Federal ou as confrontar”, como foi o caso dos autos, em que a 

insufi ciência das provas lançou fundadas dúvidas sobre o direito que 

os impetrantes afi rmam possuir, qual seja, o de serem incorporados ao 

quadro de pessoal da AGU.
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2. Descabe, neste caso, falar em inobservância do princípio 

da colegialidade ou da obstrução do acesso à via recursal, já que a 

legislação processual prevê meios idôneos para provocar o reexame da 

decisão, como o que agora utilizam os agravantes.

3. A opção pela via do mandado de segurança oferece aos 

impetrantes o bônus da maior celeridade processual, da prioridade na 

tramitação em relação às ações ordinárias e o foro constitucionalmente 

privilegiado para apreciar originariamente ação ou omissão atribuída 

a Ministro de Estado. Todavia, essa opção cobra o preço da prévia, 

cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante 

prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, 

evidenciando a liquidez e certeza do direito afi rmado. Assim, se a 

documentação trazida deixa razoável dúvida acerca da veracidade do 

quanto relatado na exordial, no caso, o efetivo exercício na AGU no 

dia 3 de julho de 2002, data de publicação da Lei n. 10.480/2002, tal 

controvérsia não poderá ser sanada senão mediante dilação probatória, 

sabidamente incompatível com a estreita via mandamental.

4. A apreciação do mandado de segurança deve levar em conta 

as singularidades do caso concreto, pelo que a aparente similaridade 

de situações fáticas não impõe, só por si, a concessão da ordem, 

porquanto não se dispensa o exame, caso a caso, da sufi ciência das 

provas apresentadas junto a cada petição inicial.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento, para manter a 

denegação da segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento 

ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. 

Ministra Regina Helena Costa e os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Francisco 

Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, 

Benedito Gonçalves e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 21.9.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Alianete Oliveira Almeida Mata, Américo 

Teixeira de Araújo, Arnaldo José da Silva, Maria das Dores Batista, Maria 

Irany Camelo, Nadir da Costa Tavares, Regina Nogueira de Almeida Gentil e 

Solange da Silva Calixto, inconformados com a decisão proferida às fl s. 501 a 

504, dela agravam, no intento de reverter a denegação da ordem, que se deu por 

insufi ciência das provas apresentadas para abrigar a pretensão dos impetrantes 

de serem integrados ao quadro de pessoal da Advocacia Geral da União, com 

fundamento na Lei n. 10.480/2002.

Argumentam que “deixaram devidamente demonstrado, no writ, a liquidez 

e a certeza de seus direitos” (fl s. 512 e 513) e que a decisão monocrática teria 

ferido o princípio da colegialidade, impedindo a instauração da competência 

recursal do STF.

Ponderam, ainda, que o art. 2º, II, b, da Lei Orgânica da AGU (Lei 

Complementar n. 73/1993) insere na estrutura do órgão as Consultorias 

Jurídicas dos Ministérios e, por se encontrarem os impetrantes lotados nas 

Consultorias Jurídicas dos Ministérios da Agricultura e da Educação, “deveriam 

ter passado, automaticamente, a integrar o Quadro de Pessoal da Advocacia-

Geral da União, já que as consultorias jurídicas dos ministérios são órgãos de 

execução da AGU” (fl s. 514 e 515).

Quanto aos servidores arrolados na Portaria n. 628/2002, argumentam que 

eram apenas aqueles que “estavam trabalhando no prédio físico da AGU” e que 

“os servidores que estavam lotados nas Consultorias Jurídicas dos Ministérios, 

apesar de fazerem parte da composição da Advocacia Geral da União, conforme 

disposto na Lei Complementar n. 73/1993, não foram benefi ciados com as 

regras da Lei n. 10.480/2002” (fl . 515), norma que, segundo entendem, “não 

estabeleceu qualquer restrição no sentido de que só seriam benefi ciados os 

servidores cedidos ou que estivessem prestando serviços no prédio físico da 

AGU” (fl . 515).

Sinalizam, por fi m, que fundaram sua pretensão em precedentes desta 

Corte que, em situações análogas, deferiram a segurança (MS 18.645/DF, 

Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 7.5.2013 e MS 17.656/DF, 

Relator Ministro Humberto Martins, DJe de 5.3.2012), razões pelas quais 

requerem o provimento do presente agravo para, reformando a decisão 

monocrática, conceder a segurança.
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Sem contrarrazões da União.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): À saída, a questão preliminar 

suscitada pelos agravantes, qual seja, a de que a denegação da ordem por decisão 

monocrática fere o princípio da colegialidade e impede o acesso à instância 

recursal, não merece prosperar.

Com efeito, o disposto no art. 34, XIX, do RISTJ, expressão do princípio 

constitucional da razoável duração do processo, confere poderes ao Relator para 

“decidir o mandado de segurança, quando for manifestamente inadmissível, 

intempestivo, infundado, prejudicado ou improcedente, ou quando se conformar 

com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou 

do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar”, como foi o caso dos autos, 

em que a insufi ciência das provas lançou fundadas dúvidas sobre o direito que 

os impetrantes disseram ter, de serem incorporados ao quadro de pessoal da 

AGU. Em hipóteses deste jaez, o direito, acaso existente, não se mostra certo, 

impondo-se a denegação da ordem, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei n. 

12.016/2009.

Por igual, descabe, neste caso, falar em inobservância do princípio da 

colegialidade ou da obstrução do acesso à via recursal, já que a legislação 

processual prevê meios idôneos para provocar o reexame da decisão (Agravo 

Regimental no CPC/1973 e Agravo Interno no CPC 2015), como o que agora 

utilizam os agravantes.

No mérito, as razões aduzidas pelos agravantes não abalam o fundamento 

da decisão agravada, isto porque, tal como nela se afi rmou:

Com efeito, a norma que permite o enquadramento buscado pela impetrante 

é a Lei n. 10.480/2002, cujo artigo 1º fi xa as condições necessárias para autorizar a 

transposição. Confi ra-se:

Art. 1º Passam a integrar o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral 

da União - AGU, os cargos de provimento efetivo, de nível superior, 

intermediário ou auxiliar, ocupados por servidores do Plano de Classifi cação 

de Cargos - PCC, instituído pela Lei n. 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou 

planos correlatos das autarquias e fundações públicas, não integrantes 

de carreiras estruturadas, que estejam em exercício na AGU na data de 

publicação desta lei.
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Tem-se, portanto, que a incidência da norma requer a satisfação integral, 

cumulativa e simultânea, das seguintes condições: (a) titularidade de cargo 

efetivo; (b) inserção no Plano de Classifi cação de cargos ou equivalente; (c) não 

inserção em carreira estruturada; e, (d) exercício na AGU na data de publicação da 

Lei n. 10.480, ou seja, em 3 de julho de 2002.

Ora, as provas apresentadas para comprovar o alegado direito são, 

basicamente duas, quais sejam, (i) a cópia de processo administrativo ainda não 

encerrado, no qual discutem, pela via administrativa, a mesma questão (fl s. 41 

a 304) e, (ii) a Portaria AGU n. 628, de 21 de agosto de 2002 (fl s. 305 e 317), 

instrumento pelo qual a Autoridade ora impetrada tornou pública “a relação 

nominal dos servidores que se encontravam em exercício na Advocacia-Geral 

da União em 3 de julho de 2002 e passaram a integrar o Quadro de Pessoal da 

Instituição, conforme o art. 1º da Lei n. 10.480, de 2 de julho de 2002” (fl . 305), 

na qual não foram encontrados os ora impetrantes.

Daí o que se consignou no aresto ora agravado, verbis:

Sublinhe-se, nesse passo, que o Parquet Federal opinou pela denegação 

da ordem pois, na análise que efetuou, pareceu-lhe não satisfeito o último dos 

requisitos – exercício na AGU na data de publicação da lei.

Com efeito, a concessão da ordem em mandado de segurança requer, a teor 

do que dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, a demonstração 

plena, por meio de provas robustas, da violação de um direito líquido e certo do 

impetrante, por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada.

No caso, tal como apontou o Parquet Federal em seu parecer, os impetrantes 

não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, qual seja, o de trazer aos autos 

provas robustas de suas alegações, especialmente no que tange a integral 

satisfação dos requisitos leais autorizadores da pretendida transposição, até 

porque não relacionados na Portaria AGU n. 628/2002.

Ora, a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o 

bônus da maior celeridade processual, da prioridade na tramitação em relação 

às ações ordinárias e o foro constitucionalmente privilegiado para apreciar 

originalmente ação ou omissão atribuída a Ministro de Estado. Todavia, essa 

opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos 

alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo 

com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afi rmado. Assim, se 

a documentação trazida deixa razoável dúvida acerca da veracidade do quanto 

relatado na exordial, no caso, o efetivo exercício na AGU no dia 3 de julho de 
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2002, data de publicação da Lei n. 10.480/2002, tal controvérsia não poderá 

ser sanada senão mediante dilação probatória, sabidamente incompatível com a 

estreita via mandamental.

Nesse sentido:

Administrativo. Processual Civil. Concurso público. Saúde. Aprovação fora das 

vagas. Alegação de preterição. Ausência de demonstração. Falta de prova pré-

constituída do direito individual postulado. Ausência de direito líquido e certo. 

Precedente.

[...]

4. É sabido que a juntada da adequada documentação probatória para 

embasar o pleito mandamental é imperativa ao processamento da demanda 

e, assim, não havendo sido cumprido este requisito, inexiste falar em direito e 

certo: “(...) Não se trata de exigir da impetrante prova de fato negativo (prova 

diabólica), mas deve-se ponderar que, na via eleita, em que não há fase de 

dilação probatória, é ônus da impetrante comprovar as alegações que justifi cam 

a sua pretensão mandamental (...)” (AgRg no MS 21.243/DF, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.3.2015).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 38.804/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

20.10.2015)

Constitucional e Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Servidor público estadual. Policial militar. Conselho de Disciplina. Exclusão da 

Polícia Militar de Pernambuco, a bem da disciplina. Independência entre as 

instâncias penal e administrativa. Segurança denegada.

[...]

3. Cabe ao impetrante o ônus da demonstração do direito líquido e certo 

a amparar sua pretensão, por prova pré-constituída, não se admitindo sequer 

dilação probatória. Precedentes.

[...]

5. Recurso a que se nega provimento.

(RMS 37.180/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

8.9.2015, DJe 18.9.2015)

No caso, em que pesem as alegações dos agravantes, certo é que a 

documentação apresentada deixou razoável dúvida quanto à veracidade das 

alegações veiculadas pela exordial, no caso, de ter havido o efetivo exercício na 
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AGU no dia 3 de julho de 2002, data de publicação da Lei n. 10.480, exercício 

esse que é contestado pela União (fl s. 452 e seguintes) e não pode ser presumido.

Ora, essa controvérsia não pode ser sanada senão mediante dilação 

probatória, incompatível com a via eleita. Essa é a razão pela qual se apontou na 

decisão agravada:

Caberá aos impetrantes, se assim o desejarem, discutir, por ação ordinária 

própria, o direito que dizem ter, conforme lhes autoriza o art. 19 da Lei n. 

12.016/2009. (fl . 503).

Por fim, a alegação de que, em situações análogas, a segurança foi 

concedida nos autos de outros mandados de seguranças (MS 18.645/DF, 

Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 7.5.2013 e MS 17.656/DF, 

Relator Ministro Humberto Martins, DJe de 5.3.2012) não melhora a situação 

dos agravantes. Primeiro porque, se há, de um lado, casos de concessão, como os 

precedentes citados, há igualmente hipóteses em que a segurança foi denegada 

(MS 18.457/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 6.4.2016). Depois, 

e o mais importante, a apreciação do mandado de segurança leva em conta 

as singularidades do caso concreto, desde a tempestividade da impetração e 

o recolhimento das custas até a liquidez e certeza do direito, à luz do acervo 

probatório previamente constituído. Por outras palavras, a aparente similaridade 

de situações fáticas não impõe, só por si, a concessão da segurança, porque não 

dispensa o exame, caso a caso, das sufi ciência das provas apresentadas junto com 

cada petição inicial.

Por oportuno:

Processual Civil. Mandado de segurança preventivo. Servidor público federal. 

Assistente jurídico aposentado. Transposição e apostilamento para a carreira da 

Advocacia-Geral da União. Lei n. 9.028/1995. Não comprovação da existência de 

justo receio de ameaça a direito líquido e certo. Mero receio subjetivo de que a 

autoridade coatora venha também a indeferir seu requerimento administrativo 

adotando os mesmos fundamentos perfi lhados em feitos análogos. Precedente 

da 1ª Seção do STJ em situação análoga. Segurança denegada.

1. Pretende o impetrante, através do presente Mandado de Segurança 

Preventivo, a concessão da segurança para que seja determinada a sua 

transposição para o cargo de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, 

com o consequente apostilamento no Cargo de Advogado da União no respectivo 

título de inatividade, a teor do que preceitua o art. 19 da Lei n. 9.028/1995.
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2. Consoante reza o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus 

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”.

[...]

7. “[...] a simples alegação de que requerimentos semelhantes foram indeferidos 

não satisfaz a exigência prevista no art. 1º da Lei n. 12.016/2009. Isto porque 

qualquer pretensão de transposição de carreiras no serviço público precisa 

considerar condições peculiares para se determinar, caso a caso, a incidência, 

ou não, da norma autorizadora sobre o suporte fático. Em outras palavras, o 

indeferimento de um dado requerimento administrativo de transposição não tem 

efeito erga ommes: nada impede que se conceda, a quem o possua, o direito que 

foi negado a outro, que não atendeu as exigências legais. E, mais uma vez: não se 

pode presumir que a autoridade não cumprirá a lei” (MS 20.394, rel. Min. Sérgio 

Kukina, DJe 16.8.2013).

[...]

9. Segurança denegada.

(MS 20.393/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 23.9.2015, DJe 30.9.2015)

Por tudo isso, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo 

regimental, mantendo a denegação da segurança veiculada pela decisão agravada.

É como voto.

MANDADO DE SEGURANÇA N. 20.553-BA (2013/0358660-7)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Impetrante: Antônio Carlos Ruvenal Farias e outros

Advogados: José Carlos Ribeiro dos Santos e outro(s) - BA019557

Paulo Roberto Castro Santana e outro(s) - BA019816

Impetrado: Ministro de Estado da Justiça

Interes.: União
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EMENTA

Administrativo. Policial Rodoviário Federal. Processo disciplinar. 

Pena de demissão. Primeira portaria de instauração. Requisitos de 

validade. Ocorrência. Efeito. Abertura do PAD. Manifestação de 

impedimento/suspeição da tríade processante. Abstenção de praticar 

qualquer ato nos autos. Segunda portaria. Não interrupção do lustro 

temporal. Prescrição. Ocorrência.

1. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar 

estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente 

para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar, a qual se 

interrompe com a publicação do primeiro ato instauratório válido, 

seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, 

sendo certo que tal interrupção não é defi nitiva, visto que, após o 

prazo de 140 dias, o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro.

2. O primeiro ato instauratório válido se deu com a publicação da 

Portaria n. 71, de 16.5.2008, uma vez que atendeu a todos os requisitos 

legais de validade, uma vez que cumpriu seu objetivo de identifi car, 

com precisão, o sujeito (autoridade responsável pela abertura do 

PAD), os integrantes da comissão,  o procedimento adotado, o prazo 

concedido pela autoridade, ressaltando que os fatos que desencadearam 

os trabalhos da comissão foram aqueles já noticiados no bojo do 

Processo Administrativo n. 08.655.005.421/2006-38.

3. O ato inaugural de instauração do PAD – Portaria n. 71, de 

16.5.2008 – não só foi editado conforme a lei como também produziu 

o efeito desejado, qual seja, a instauração do procedimento apuratório 

disciplinar e, em razão disso, a interrupção do prazo prescricional da 

pretensão punitiva da administração.

4. Editada nova portaria (Portaria n. 164, de 24.8.2009) para 

a instauração de outro PAD – com fi nalidade idêntica à do PAD 

anterior – e designação de nova Comissão Processante, em razão da 

suspeição/impedimento de todos os membros indicados na portaria 

inaugural (os quais suscitaram tais óbices), não há que se falar em 

marco interruptivo para a contagem do lustro temporal, uma vez que 

o PAD já estava instaurado desde 16.5.2008, pela Portaria n. 71, e 

tendo em vista que a tríade processante originalmente constituída não 

praticou nenhum ato nos autos.
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5. O acentuado lapso temporal para a administração substituir 

os membros da tríade processante originalmente constituída pela 

Portaria n. 71 (1 ano e 3 meses – Portaria n. 164, de 24.8.2009), tendo 

em vista sucessivos equívocos na tramitação dos autos por diferentes 

setores do DPRF, não atua em detrimento dos investigados, “uma 

vez que os administrados não podem fi car indefi nidamente sujeitos à 

instabilidade originada do poder disciplinar do Estado”.

6. A contagem do prazo prescricional – iniciada em 21.3.2007, 

quando a autoridade competente para a instauração do Processo 

Administrativo Disciplinar foi cientifi cada do ilícito funcional – foi 

interrompida com a publicação da Portaria n. 71, em 16.5.2008, e 

reiniciada por inteiro após decorridos 140 dias daquela interrupção 

(6.10.2008). Dessa forma, acrescidos os cinco anos, os atos impugnados 

poderiam ter ocorrido até 6.10.2013.

7. Hipótese em que ocorreu a prescrição punitiva da administração, 

uma vez que as Portarias n. 3.210, 3.211 e 3.212, que demitiram os 

impetrantes, foram publicadas em 10.10.2013.

8. Esta Corte, na esteira das Súmulas 269 e 271 do STF, possuía 

entendimento de que a concessão de mandado de segurança somente 

produz efeitos fi nanceiros a partir da data da sua impetração, podendo 

o impetrante, entretanto, obter os valores pretéritos pela via ordinária.

9. Em recente julgado, a Corte Especial deste Tribunal se 

manifestou no sentido de que “os efeitos fi nanceiros da concessão 

de ordem mandamental devem retroagir à data do ato impugnado, 

violador do direito líquido e certo do impetrante. Isso porque os 

efeitos patrimoniais do decisum são mera consequência da anulação do 

ato impugnado”.

10. Considerando que os efeitos fi nanceiros da concessão da 

ordem em mandado de segurança são mera consequência da anulação 

do ato atacado, aqueles devem retroagir à data da publicação das 

Portarias n. 3.210, 3.211 e 3.212.

11. Mandado de segurança concedido para, reconhecida a 

ocorrência da prescrição da pretensão sancionadora da Administração, 

declarar a nulidade das Portarias n. 3.210, 3.211 e 3.212, do Ministério 

da Justiça, publicadas no DOU – Seção 2 – de 12.10.2013, reintegrar 

os impetrantes nos cargos anteriormente ocupados e restaurar o status 
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quo ante, inclusive com retroação dos efeitos patrimoniais até a data da 

publicação dos referidos atos administrativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio 

Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 27.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de mandado de segurança 

com pedido liminar impetrado por Antonio Gomes da Costa, Mizael Freitas de 

Santa e Antônio Carlos Ruvenal Farias, policiais rodoviários federais lotados 

no Estado da Bahia, contra atos praticados pelo Ministro de Estado da Justiça, 

consubstanciados: (i) nas Portarias n. 3.210 e 3.211, ambas publicadas em 

10.10.2013 (e-STJ fl . 25), que cassaram a aposentadoria do primeiro e do 

segundo impetrantes e aplicaram a eles a penalidade de demissão do cargo de 

Policial Rodoviário Federal do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal do Ministério da Justiça, pelo enquadramento nas infrações 

disciplinares previstas nos arts. 116, I, II, III e IV, 117, IX, e 132, IV, da Lei n. 

8.112/1990, na forma do art. 13, caput e incisos IV e XIII, do referido diploma 

legal; e (ii) na Portaria n. 3.212, publicada em 9 de outubro de 2013 (e-STJ fl . 

25), que demitiu o terceiro do cargo de Policial Rodoviário Federal do Quadro 

de Pessoal do Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Ministério da 

Justiça, pelo enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 116, I, 

II e III, 117, IX e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990.

Narram os impetrantes que:

a) são policiais rodoviários federais lotados no Estado da Bahia, com 

relevantes serviços prestados à sociedade;
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b) os fatos objeto da denúncia – Processo Administrativo Disciplinar n. 

08.655.005.421/2006-38 – remontam aos anos de 1999 a 2006;

c) em 21.3.2007, o Corregedor Geral do DPRF determinou a abertura do 

processo administrativo disciplinar, que somente foi instaurado em 16.5.2008, 

com a publicação da Portaria n. 71 no BS/DPRF;

d) todos membros da Comissão Processante designados pela portaria 

inaugural declararam-se suspeitos e/ou impedidos em 21.5.2008, tendo 

sido substituídos pela tríade indicada na Portaria n. 164/2009, publicada em 

24.8.2009.

e) por razões irrelevantes, uma nova Comissão foi constituída em 8.2.2010 

(Portaria n. 29);

f ) em 18.6.2012, outra portaria designou novos membros para a aludida 

Comissão;

g) em 6.12.2012, publicou-se a Portaria n. 383, que novamente alterou a 

composição da Comissão em comento;

h) em 10.10.2013, os atos de demissão foram praticados.

Alegam, em síntese, que a pretensão punitiva do Estado foi alcançada pela 

prescrição, nos termos do art. 142 da Lei n. 8.112/1990. Para tanto, sustentam 

que o marco interruptivo para o lustro prescricional se deu com a publicação da 

Portaria n. 71, de 16.8.2008, e “acrescentando 5 (cinco) anos à data em que se 

reinicia a contagem do prazo prescricional, 2.10.2008 (140 dias após o início do 

PAD), alcança-se a data de 2.10.2013, anterior, portanto, à data de publicação 

do ato coator, 10.10.2013” (e-STJ fl . 7).

Por entenderem presentes os pressupostos legais, pleiteiam a concessão 

de liminar a fi m de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos 

das Portarias n. 3.210/2013, 3.211/2013 e 3.212/2013, até o julgamento fi nal 

do presente mandamus, com o consequente restabelecimento das situações 

funcionais.

Além dos demais pedidos de estilo, requerem, por fi m, a concessão da 

segurança para (e-STJ fl .18):

a) declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração em aplicar 

qualquer medida punitiva aos Impetrantes em face dos fatos constantes do 

Processo n. 08.655.005.421/2006-38, bem como, abstendo-se de proceder 

qualquer apontamento nas fichas funcionais dos autores referente aos fatos 

imputados, com o subsequente arquivamento do processo administrativo.
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b) Anular as Portarias 3.210, 3.211, 3212/2013, de lavra da Autoridade Coatora, 

Ministro da Justiça, publicada nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 

08.655.005.421/2006-8;

c) Restabelecer em defi nitivo a situação funcional dos Impetrantes.

Liminar indeferida pelo em. Ministro Relator Ari Pargendler (e-STJ fl s. 

1.853/1.854)

A autoridade impetrada, a título de informações, encaminhou ofício a esta 

Corte, acompanhado de parecer de sua consultoria jurídica, no qual sustenta:

(1) a inexistência da prescrição punitiva, uma vez que a Portaria n. 71, 

de 16.5.2008, “não poderia ser invocada como dies a quo para a contagem do 

prazo prescricional, eis que estava maculada com a pecha de ilegalidade e 

inconstitucionalidade” (e-STJ fl . 1.878), em razão das causas de impedimento/

suspeição declaradas pelos próprios componentes da Comissão Processante 

originalmente constituída;

(2) a ocorrência da interrupção do lapso temporal com a restauração do 

PAD e designação de novos servidores para compor a comissão, quando da 

publicação da segunda portaria (Portaria n. 164, de 24.8.2009), e, em razão 

disso, a eventual prescrição para a aplicação das penalidades impostas aos 

impetrantes somente ocorreria no dia 10.1.2015.

A União manifestou interesse no feito e pugnou pela intimação de todos 

os atos processuais (e-STJ fl . 1.995).

O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da 

República José Flaubert Machado Araújo, opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Consoante salientado no 

relatório, aduzem os impetrantes que a pretensão punitiva da administração já 

estaria prescrita, nos termos do art. 142, I, da Lei n. 8.112/1990, pois entre a 

instauração do PAD, por meio da Portaria n. 71, de 16.5.2008, e a publicação do 

ato coator (10.10.2013) transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

Por sua vez, a autoridade impetrada alega que o referido ato inaugural 

(Portaria n. 71) não pode ser considerado como dies a quo, uma vez que os 
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membros designados para compor a Comissão Processante se declararam 

suspeitos e/ou impedidos e, em razão disso, não atuaram no processo disciplinar, 

o que impossibilitou qualquer produção de efeito. Dessa forma, sustenta que 

a prescrição punitiva não foi alcançada pela prescrição, porquanto deve ser 

invocada como marco interruptivo para a contagem do lustro temporal a 

segunda portaria (Portaria n. 164, publicada em 24.8.2009).

Inicialmente, registro que ambas as Portarias (n. 71 e 164) tiveram 

como fi nalidade a apuração dos mesmos fatos contidos no bojo do Processo 

Administrativo Disciplinar n. 08.655.005.421/2006-38, conforme se verifi ca às 

e-STJ fl s. 1.381 e 1.394.

In casu, do exame do teor da primeira Portaria – n. 71, publicada em 

16.5.2008 (e-STJ fl. 1.381) –, observa-se que ela atendeu a todos os 

requisitos legais de validade, uma vez que cumpriu seu objetivo de identifi car, 

com precisão, o sujeito (autoridade responsável pela abertura do PAD), os 

integrantes da comissão, o procedimento adotado, o prazo concedido pela 

autoridade, ressaltando que os fatos que desencadearam os trabalhos da 

comissão foram aqueles já noticiados no bojo do Processo Administrativo n. 

08.655.005.421/2006-38 (e-STJ fl . 1.381).

Nesse ponto, cumpre registrar a lição do Prof. Sandro Lúcio Dezan, 

Fundamentos de Direito Administrativo Disciplinar, 3ª ed., 2015, Editora 

Juruá, Curitiba, in verbis:

Não há que se falar em processo administrativo disciplinar se o ato instaurador 

não existir e, para isso, deve a par de sua confecção (requisito de perfeição), 

possuir efi cácia jurídica e social, levadas a efeito com a publicação em veículo 

normativamente legitimado. Sem a publicação, o ato exordial não é dotado de 

efi cácia, não produzindo efeitos jurídicos ou sociais quaisquer, e assim, inexiste o 

objeto por ele visado, qua seja: a constituição da relação processual, dando azo, 

por conseguinte, a inexistência do processo em si.

Cito, ainda, mutatis mutandis, os seguintes precedentes desta Corte:

Administrativo. Processual Civil. Servidor público federal. Policial Rodoviário. 

Processo disciplinar. Demissão. Operação Poeira no Asfalto. Condenação 

criminal. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Detalhes no ato de 

instauração do PAD. Desnecessidade. Precedente. Interceptações telefônicas. 

Prova emprestada. Possibilidade. Devida autorização judicial. Submissão ao 

contraditório. Busca de contraditório ao relação ao relatório fi nal e ao parecer da 

Consultoria. Desnecessidade. Precedentes. Majoração de penalidade com base 
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no parecer. Possibilidade. Precedentes. Juntada da sentença penal. Ausência 

de irregularidade. Fatos apurados provados e com gravidade para dar ensejo à 

aplicação dos dispositivos legais violados. Ausência de direito líquido e certo.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por policial rodoviário 

federal contra ato de demissão aplicado com base nos arts. 116, incisos II e IX, 117, 

incisos I, IV e XI, e 132, incisos IV e XI, da Lei n. 8.112/1990, após a tramitação de 

processo administrativo disciplinar, aberto após o recebimento de informações 

derivados de investigação nomeada como Operação Poeira no Asfalto; o 

impetrante alega diversas máculas de caráter formal e material, bem como se 

insurge em divergência ao mérito da deliberação administrativa.

[...]

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da desnecessidade de 

detalhamentos dos atos de instauração de feitos administrativos disciplinares. 

Precedentes recentes: MS n. 16.158/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira 

Seção, DJe 25.11.2013; e MS 17.053/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, DJe 18.9.2013.

[...]

Segurança denegada. (MS 17.534/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira 

Turma, DJe 20.3.2014)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Recurso ordinário em mandado de segurança. INCRA. Processo administrativo. 

Portaria de instauração. Requisitos. Comissão disciplinar. Integrante de outra 

entidade da administração.

Não se exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição 

detalhada dos fatos investigados, sendo considerada sufi ciente a delimitação 

do objeto do processo pela referência a categorias de atos possivelmente 

relacionados a irregularidades.

Entende-se que, para os efeitos do art. 143 da Lei n. 8.112/1990, insere-se na 

competência da autoridade responsável pela instauração do processo a indicação 

de integrantes da comissão disciplinar, ainda que um deles integre o quadro de 

um outro órgão da administração federal, desde que essa indicação tenha tido a 

anuência do órgão de origem do servidor.

Recurso conhecido, mas a que se nega provimento.

(RMS 25.105, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 

23.5.2006, publicado no DJ em 20.10.2006)

Assim, o ato inaugural de instauração do PAD – Portaria n. 71, de 

16.5.2008 – não só foi editado conforme a lei como também produziu o 
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efeito concreto desejado, qual seja, a instauração do procedimento apuratório 

disciplinar e, em razão disso, a interrupção do prazo prescricional da pretensão 

punitiva da administração.

Diante da manifestação do Presidente da Comissão do Processo 

Administrativo Disciplinar designada pela Portaria n. 71, pouco tempo após 

o aludido ato – 7 dias –, suscitando a sua suspeição/impedimento e a de todos 

seus membros, foi editada nova portaria (Portaria n. 164, de 24.8.2009), a qual 

instaurou novo PAD, com idêntica fi nalidade daquela, ou seja, a apuração 

dos mesmos fatos contidos no bojo do Processo Administrativo Disciplinar 

n. 08.655.005.421/2006-38, bem como designou nova comissão processante 

(e-STJ fl . 1.394).

Dos documentos juntados aos autos pela autoridade coatora, verifi ca-se 

que não houve a declaração de nulidade da portaria inaugural, e sim a solicitação 

do Sr. Chefe da Divisão de Corregedoria-Geral de substituir o trio processante, 

visando a continuidade das investigações. A propósito, confi ra-se o referido 

documento (e-STJ fl s. 1.392):

Conforme sugerido na Informação n. 116/2007 - DICOR/CG (fl s. 1.006-1.008), foi 

instaurado Processo Administrativo Disciplinar, por meio da Portaria n. 071/2008 

(fl s. 1.010), desta Corregedoria-Geral, não tendo o trio processante iniciado seus 

trabalhos, pelos motivos expostos à folha 1.011 do presente caderno processual.

Retornando os autos, estes foram, por engano, remetidos à Coordenação-Geral 

de Operações na data de 3.6.2008, fi cando por lá até 4.2.2009. Posteriormente 

foram encaminhados à 10a SRPRF/BA, mais uma vez de forma enganosa, 

chegando a esta Corregedoria-Geral apenas na data de 4.2.2009.

Acolhendo a manifestação apresentada pelo Presidente da CPAD, na qual 

solicita a substituição dos membros da comissão, por motivos diversos, sugerimos 

que seja designado novo colegiado, por esta Corregedoria-Geral, visando a 

continuidade da persecução apuratória.

Dessa forma, não havendo nenhum mácula no procedimento, mas apenas 

a substituição da tríade processante, não havia de ser instaurado outro PAD – 

que já estava instaurado desde 16.5.2008 pela Portaria n. 71 –, sendo certo que 

o fato de a comissão inaugural não ter praticado nenhum ato nos autos não 

pode acarretar outra conclusão a não ser a de que não há causa de interrupção 

ou suspensão do lustro temporal, em consequência da publicação da Portaria n. 

164.
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Sobre o assunto, confi ra-se a seguinte ponderação do Prof. Antônio Carlos 

Alencar Carvalho, Manual Administrativo Disciplinar e Sindicância, 2ª ed., 

2011, Editora Fórum, in verbis:

Nem mesmo a sucessiva designação de comissões processantes poderia ter o 

condão de interromper ad eternum o prazo prescricional após o decurso de 140 

dias da instauração do processo admininstrativo disciplinar, de sorte que, a partir 

do 140º dia, retorna seu curso a contagem para fi ns da prescrição da pretensão 

punitiva, sem mais possibilidade de interrupção.

É o que doutrina Palhares Moreira Reis; “A redesignação da comissão, ou a 

constituição de uma outra, para a conclusão apuratória dos mesmos fatos, não 

interrompe, novamente, a fl uência do prazo prescricional”.

Dessa forma, não procede a tese defendida nas informações prestadas 

pela autoridade coatora, de que a segunda portaria (Portaria n. 164, publicada 

em 24.8.2009) deve ser invocada como marco interruptivo para a contagem do 

lustro temporal.

Ademais, verifi ca-se que o acentuado lapso temporal para a administração 

substituir os membros da tríade processante originalmente constituída pela 

Portaria n. 71 – 1 ano e 3 meses (tendo em vista sucessivos equívocos na 

tramitação dos autos por diferentes setores do DPRF – conforme informações 

prestadas pela autoridade coatora (e-STJ fl . 1.865) –, não atua em detrimento dos 

investigados, “uma vez que os administrados não podem fi car indefi nidamente 

sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado” (MS 19.593/

DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16.11.2015).

Feito tal registro, passo à análise pertinente à prescrição punitiva da 

administração.

Para melhor compreensão da lide, é necessário transcrever o art. 142 da Lei 

n. 8.112/1990:

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou 

conhecido.
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§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações 

disciplinares capituladas também como crime.

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar 

interrompe a prescrição, até a decisão fi nal proferida por autoridade competente.

§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do 

dia em que cessar a interrupção.

À luz do que dispõem os citados dispositivos legais, a jurisprudência desta 

Corte fi rmou-se no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão 

punitiva da Administração é a data em que a autoridade competente para 

instaurar o PAD teve conhecimento do fato.

Nesse sentido:

Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Termo inicial do prazo 

prescricional. Data do conhecimento dos fatos pela autoridade competente para 

instauração do PAD. Ausência de prescrição. Segurança denegada. 1. Prevalece no 

STJ o entendimento de que, nos termos do art. 142, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, o 

termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar do Estado 

inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade competente para a 

instauração do PAD. 2. Agravo Regimental provido. (AgRg AgRg REsp 1.535.918/

RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016).

No caso de irregularidades funcionais cometidas por Policiais Rodoviários 

Federais, o termo inicial do prazo “prescricional da pretensão punitiva disciplinar 

é a data da ciência das irregularidades pelo Sr. Corregedor-Geral de Polícia 

Rodoviária Federal, na forma do que dispõe o art. 10, IV e VI, da Portaria MJ n. 

3.741, de 15.12.2004” (MS 17.536/DF, Rel. Min. Mauro Campbel Marques, DJe 

20.4.2016, Primeira Seção).

Na espécie, os ilícitos funcionais apenas se tornaram conhecidos pelo 

Corregedor-Geral de Polícia em 21 de março de 2007, quando do recebimento 

pela Corregedoria-Geral da RFB do Ofício n. 116/2007 – 10ª SRPRF/BA 

(e-STJ fl s. 1.377/1.380), sendo este o termo inicial do prazo prescricional.

Iniciado sua contagem a partir da ciência da autoridade competente para a 

instauração do Processo Administrativo Disciplinar, esse prazo é interrompido 

com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de 

Sindicância – com o devido contraditório e ampla defesa –, seja a abertura do 

PAD, que, in casu, foi em 16 de maio de 2008, mediante a Portaria n. 71, até a 

decisão fi nal proferida pela autoridade competente (art. 142, § 3º, da Lei n. 

8.112/1990).
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Ocorre que essa interrupção não é defi nitiva, porquanto após 140 (cento e 

quarenta) dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de 

sua instauração), o lustro prescricional recomeça a correr por inteiro, segundo a 

regra estabelecida no art. 142, § 4º, da Lei n. 8.112/1990, o que, na espécie, deu-

se em 06 de outubro de 2008.

Confi ra-se, a respeito, recente precedente do Supremo Tribunal Federal:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo 

disciplinar. Prescrição. Inocorrência. Improbidade administrativa. Competência. 

Sanção administrativa.

1. É inviável examinar a questão relativa à suposta ausência de motivação da 

decisão anulatória do processo administrativo, não só por ser inovação recursal, 

mas também porque já foi objeto de anterior mandado de segurança, extinto em 

razão da decadência da impetração.

2. A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que 

volta a correr integralmente a partir da decisão fi nal da autoridade competente 

ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei n. 

8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º).

3. A Administração tomou ciência do fato em 23.2.2001 e o processo disciplinar 

foi instaurado em 15.10.2001, interrompendo o curso da prescrição até 4.3.2002. 

A partir daí, o prazo voltou a correr por inteiro, fi ndando-se em 4.3.2007, depois, 

portanto, do ato de demissão do recorrente em 20.12.2006.

4. Ao prever a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade 

administrativa, a Lei n. 8.112/1990 (art. 132, IV) remete às condutas tipifi cadas 

na Lei n. 8.429/1992, incorporando-as ao seu sistema como infrações funcionais, 

razão pela qual, nessa qualidade, podem ser apuradas e punidas pela própria 

Administração.

5. Recurso a que se nega provimento. (RMS 30.010/DF, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2016).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

Processual Civil e Administrativo. Mandado de segurança individual. Servidor 

público federal. Técnico de Assuntos Educacionais do Ministério da Saúde. 

Processo administrativo disciplinar. Pena de cassação de aposentadoria. Arts. 

127, IV, 132, IV e 134, da Lei n. 8.112/1990. Uso de documento falso. Diploma 

de graduação em pedagogia. Cumprimento imediato da penalidade imposta. 

Possibilidade. Precedentes. Alegada ausência de documentos. Não comprovação 

do prejuízo. Inexistência de violação dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. Prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Inocorrência. Segurança 

denegada.
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1. Pretende a impetrante, ex-Técnica de Assuntos Educacionais do Quadro 

de Pessoal do Ministério da Saúde, a concessão da segurança para anular a 

Portaria Ministerial que cassou sua aposentadoria, frente à ilegal interrupção 

do pagamento de seus proventos antes do trânsito em julgado da decisão 

administrativa, a ocorrência de violação dos princípios do contraditório e da 

ampla diante da ausência de documentos essenciais nos autos do PAD e a 

prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

2. Não há ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta a 

servidor público logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo 

para o recurso administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade 

que rege os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece 

de efeito suspensivo (ex vi do art. 109 da Lei n. 8.112/1990). Precedentes: MS 

14.450/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 26.11.2014, 

DJe 19.12.2014; MS 14.425/DF, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Terceira Seção, julgado 

em 24.9.2014, DJe 1º.10.2014; MS 10.759/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Terceira Seção, julgado em 10.5.2006, DJ 22.5.2006.

3. Não merece acolhida a alegação da impetrante no sentido de que a ausência 

de documentos indispensáveis nos autos do PAD teria prejudicado o exercício do 

seu direito de defesa, isto porque tal questão sequer foi invocada pela impetrante 

na defesa apresentada no PAD, evidenciando-se que os documentos acostados 

aos autos do PAD eram mais que sufi cientes para a sua defesa.

4. O reconhecimento de nulidade no Processo Administrativo Disciplinar 

pressupõe a efetiva e sufi ciente comprovação do prejuízo ao direito da defesa, 

por força do princípio pas de nullité sans grief, o que não evidenciada na espécie, 

porquanto as alegações da impetrante são destituídas de elementos de prova a 

evidenciar a indispensabilidade e importância dos documentos em questão.

5. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é 

a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1º, da Lei n. 8.112/1990), a qual 

interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a 

abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3º, 

da Lei n. 8.112/1990). Esta interrupção não é defi nitiva, visto que, após o prazo 

de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua 

instauração (art. 152 c/c art. 167)), o prazo prescricional recomeça a correr por 

inteiro (art. 142, § 4º, da Lei n. 8.112/1990).

6. No caso em análise, a infração disciplinar tornou-se conhecida pela 

Administração Pública em 2006, hipótese que em 08 de julho de 2008 foi 

instaurado Processo Administrativo Disciplinar a ensejar a interrupção da 

contagem do prazo prescricional, que se reiniciou após 140 dias, ou seja, em 25 de 

novembro de 2008, sendo que a demissão da impetrante poderia ter ocorrido até 

25 de novembro de 2013. Assim não há como acolher a alegação da prescrição 
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na medida em que a Portaria que cassou a aposentadoria da impetrante foi 

publicada em 26 de setembro de 2012, dentro do prazo legal.

7. Segurança denegada. (MS 19.488/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Primeira Turma, DJe 31.3.2015).

Sendo, em regra, de 5 (cinco) anos o prazo prescricional em relação às 

infrações puníveis com demissão, a teor do disposto no art. 142, I, da Lei n. 

8.112/1990, a pretensão punitiva estatal fi ndar-se-ia em 6 de outubro de 2013.

Nesse contexto, a contagem do prazo prescricional teve início em 

21.3.2007 – quando a autoridade competente para a instauração do PAD 

foi cientifi cada do ilícito funcional –, foi interrompida com a publicação da 

Portaria n. 71, em 16.5.2008, e reiniciou por inteiro após decorridos 140 dias 

daquela interrupção (6.10.2008). Dessa forma, acrescidos os cinco anos, os atos 

impugnados poderiam ter ocorrido até 6.10.2013.

Assim, há de ser acolhida a alegação da prescrição punitiva da administração, 

uma vez que as Portarias n. 3.210, 3.211 e 3.212, que demitiram os impetrantes, 

foram publicadas em 10.10.2013, além, portanto, do quinquênio legal.

Por fi m, o Superior Tribunal de Justiça, na esteira das Súmulas 269 e 271 

do STF, possuía entendimento de que a concessão de mandado de segurança 

somente produz efeitos fi nanceiros a partir da data da sua impetração, podendo 

o impetrante, entretanto, obter os valores pretéritos pela via ordinária.

Ocorre que, em recente julgado, a Corte Especial deste Tribunal se 

manifestou no sentido de que “essa exigência, contudo, não apresenta nenhuma 

utilidade prática e atenta contra os princípios da justiça, da efetividade 

processual, da celeridade e da razoável duração do processo, além de estimular 

demandas desnecessárias e que movimentam a máquina judiciária, consumindo 

tempo e recursos públicos, de forma completamente inútil, inclusive honorários 

sucumbenciais, em ação que já se sabe destinada à procedência”. A ementa 

sintetizou o julgado com o seguinte teor:

Administrativo. Embargos de divergência. Servidor público. Mandado de 

segurança impetrado para impugnar ato que reduziu a pensão da impetrante 

com a justifi cativa de adequá-la ao subteto fi xado pelo Decreto n. 24.022/2004, 

do Estado do Amazonas. Relação de trato sucessivo. O prazo decadencial para a 

impetração do mandamus se renova mês a mês. Efeitos patrimoniais do mandado 

de segurança. Retroação à data do ato impugnado. Confronto do REsp 1.164.514/

AM, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 24.10.2011 com o REsp 1.195.628/ES, Rel. 

Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJe 1º.12.2010, REsp 1.263.145/BA, Rel. Min. Mauro 
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Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 21.9.2011; Pet 2.604/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, 

1ª Seção, DJU 30.8.2004, p. 196; REsp 473.813/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, 

DJ 19.5.2003, p. 140; AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1.047.436/DF, Rel. Min. 

Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 21.10.2010; RMS 28.432/RJ, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, 1ª Turma, DJe 30.3.2009 e RMS 23.950/MA, Rel. Min. Eliana Calmon, 

2ª Turma, DJe 16.5.2008. Embargos de divergência do Estado do Amazonas 

desprovidos.

1. A redução do valor de vantagem nos proventos ou remuneração do 

Servidor, ao revés da supressão destas, confi gura relação de trato sucessivo, pois 

não equivale à negação do próprio fundo de direito, motivo pelo qual o prazo 

decadencial para se impetrar a ação mandamental renova-se mês a mês, não 

havendo que se falar, portanto, em decadência do Mandado de Segurança, em 

caso assim.

2. Quanto aos efeitos patrimoniais da tutela mandamental, sabe-se que, nos 

termos das Súmula 269 e 271 do STF, caberia à parte impetrante, após o trânsito 

em julgado da sentença concessiva da segurança, ajuizar nova demanda de 

natureza condenatória para reinvindicar os valores vencidos em data anterior 

à impetração do pedido de writ; essa exigência, contudo, não apresenta 

nenhuma utilidade prática e atenta contra os princípios da justiça, da efetividade 

processual, da celeridade e da razoável duração do processo, além de estimular 

demandas desnecessárias e que movimentam a máquina judiciária, consumindo 

tempo e recursos públicos, de forma completamente inútil, inclusive honorários 

sucumbenciais, em ação que já se sabe destinada à procedência.

3. Esta Corte Superior, em julgado emblemático proferido pelo douto Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, fi rmou a orientação de que, nas hipóteses em que o Servidor 

Público deixa de auferir seus vencimentos, ou parte deles, em face de ato ilegal 

ou abusivo do Poder Público, os efeitos financeiros da concessão de ordem 

mandamental devem retroagir à data do ato impugnado, violador do direito 

líquido e certo do impetrante, isso porque os efeitos patrimoniais do decisum 

são mera consequência da anulação do ato impugnado que reduziu a pensão da 

Impetrante, com a justifi cativa de adequá-la ao sub-teto fi xado pelo Decreto n. 

24.022/2004, daquela unidade federativa.

4. Embargos de Divergência do Estado do Amazonas desprovidos. (EREsp 

1.164.514/AM, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, 

Julgado em 16.12.2015, DJe 25.2.2016)

Dessa forma, considerando que os efeitos fi nanceiros da concessão da 

ordem em mandado de segurança são mera consequência da anulação do ato 

atacado, aqueles devem retroagir à data da publicação das Portarias n. 3.210, 

3.211 e 3.212.

Ante o exposto, concedo a segurança para, reconhecida a ocorrência da 

prescrição da pretensão sancionadora da Administração, declarar a nulidade das 
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Portarias n. 3.210, 3.211 e 3.212 do Ministério da Justiça, publicadas no DOU 

– Seção 2 – de 12.10.2013, reintegrar os impetrantes nos cargos anteriormente 

ocupados e restaurar o status quo ante, inclusive com retroação dos efeitos 

patrimoniais até a data da publicação dos referidos atos administrativos.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula 105 

do STJ).

Fica prejudicado o novo pedido de antecipação da tutela provisória (e-STJ 

fl s. 2.019/2.035).

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.144.469-PR (2009/0112414-2)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Recorrente: Hubner Componentes e Sistemas Automotivos Ltda

Advogados: Anete Mair Maciel Medeiros

Henrique Gaede e outro(s)

Recorrido: Os mesmos

EMENTA

Recurso especial do particular: Tributário. Recurso representativo 

da controvérsia. Art. 543-C, do CPC. PIS/PASEP e COFINS. Base 

de cálculo. Receita ou faturamento. Inclusão do ICMS.

1. A Constituição Federal de 1988 somente veda expressamente 

a inclusão de um imposto na base de cálculo de um outro no art. 

155, § 2º, XI, ao tratar do ICMS, quanto estabelece que este tributo: 

“XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto 
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sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre 

contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à 

comercialização, confi gure fato gerador dos dois impostos”.

2. A contrario sensu é permitida a incidência de tributo sobre 

tributo nos casos diversos daquele estabelecido na exceção, já tendo 

sido reconhecida jurisprudencialmente, entre outros casos, a incidência:

2.1. Do ICMS sobre o próprio ICMS: repercussão geral no 

RE n. 582.461/SP, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

julgado em 18.5.2011.

2.2. Das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre 

as próprias contribuições ao PIS/PASEP e COFINS: recurso 

representativo da controvérsia REsp n. 976.836-RS, STJ, Primeira 

Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.8.2010.

2.3. Do IRPJ e da CSLL sobre a própria CSLL: recurso 

representativo da controvérsia REsp n. 1.113.159-AM, STJ, Primeira 

Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11.11.2009.

2.4. Do IPI sobre o ICMS: REsp n. 675.663-PR, STJ, Segunda 

Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.8.2010; 

REsp n. 610.908-PR, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, 

julgado em 20.9.2005, AgRg no REsp n. 462.262-SC, STJ, Segunda 

Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20.11.2007.

2.5. Das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre o 

ISSQN: recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.330.737-SP, 

Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10.6.2015.

3. Desse modo, o ordenamento jurídico pátrio comporta, em 

regra, a incidência de tributos sobre o valor a ser pago a título de 

outros tributos ou do mesmo tributo. Ou seja, é legítima a incidência 

de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação 

constitucional ou legal expressa em sentido contrário, não havendo aí 

qualquer violação, a priori, ao princípio da capacidade contributiva.

4. Consoante o disposto no art. 12 e § 1º, do Decreto-Lei n. 

1.598/1977, o ISSQN e o ICMS devidos pela empresa prestadora de 

serviços na condição de contribuinte de direito fazem parte de sua receita 

bruta e, quando dela excluídos, a nova rubrica que se tem é a receita 

líquida.
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5. Situação que não pode ser confundida com aquela outra 

decorrente da retenção e recolhimento do ISSQN e do ICMS pela 

empresa a título de substituição tributária (ISSQN-ST e ICMS-

ST). Nesse outro caso, a empresa não é a contribuinte, o contribuinte 

é o próximo na cadeia, o substituído. Quando é assim, a própria 

legislação tributária prevê que tais valores são meros ingressos na 

contabilidade da empresa que se torna apenas depositária de tributo 

que será entregue ao Fisco, consoante o art. 279 do RIR/99.

6. Na tributação sobre as vendas, o fato de haver ou não 

discriminação na fatura do valor suportado pelo vendedor a título de 

tributação decorre apenas da necessidade de se informar ou não ao 

Fisco, ou ao adquirente, o valor do tributo embutido no preço pago. 

Essa necessidade somente surgiu quando os diversos ordenamentos 

jurídicos passaram a adotar o lançamento por homologação (informação 

ao Fisco) e/ou o princípio da não-cumulatividade (informação ao 

Fisco e ao adquirente), sob a técnica específi ca de dedução de imposto 

sobre imposto (imposto pago sobre imposto devido ou “tax on tax”).

7. Tal é o que acontece com o ICMS, onde autolançamento 

pelo contribuinte na nota fi scal existe apenas para permitir ao Fisco 

efetivar a fi scalização a posteriori, dentro da sistemática do lançamento 

por homologação e permitir ao contribuinte contabilizar o crédito de 

imposto que irá utilizar para calcular o saldo do tributo devido dentro 

do princípio da não cumulatividade sob a técnica de dedução de 

imposto sobre imposto. Não se trata em momento algum de exclusão 

do valor do tributo do preço da mercadoria ou serviço.

8. Desse modo, fi rma-se para efeito de recurso repetitivo a tese de 

que: “O valor do ICMS, destacado na nota, devido e recolhido pela empresa 

compõe seu faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições 

ao PIS/PASEP e COFINS, sendo integrante também do conceito maior 

de receita bruta, base de cálculo das referidas exações”.

9. Tema que já foi objeto de quatro súmulas produzidas pelo 

extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR e por este Superior 

Tribunal de Justiça - STJ:

Súmula n. 191/TFR: “É compatível a exigência da contribuição 

para o PIS com o imposto único sobre combustíveis e lubrifi cantes”.

Súmula n. 258/TFR: “Inclui-se na base de cálculo do PIS a parcela 

relativa ao ICM”.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

122

Súmula n. 68/STJ: “A parcela relativa ao ICM inclui-se na base de 

cálculo do PIS”.

Súmula n. 94/STJ: “A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de 

cálculo do FINSOCIAL”.

10. Tema que já foi objeto também do recurso representativo da 

controvérsia REsp n. 1.330.737-SP (Primeira Seção, Rel. Min. Og 

Fernandes, julgado em 10.6.2015) que decidiu matéria idêntica para o 

ISSQN e cujos fundamentos determinantes devem ser respeitados por 

esta Seção por dever de coerência na prestação jurisdicional previsto 

no art. 926, do CPC/2015.

11. Ante o exposto, divirjo do relator para negar provimento ao 

recurso especial do particular e reconhecer a legalidade da inclusão 

do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e 

COFINS.

Recurso especial da Fazenda Nacional: Tributário. Recurso 

representativo da controvérsia. Art. 543-C, do CPC. PIS/PASEP e 

COFINS. Base de cálculo. Inclusão dos valores computados como receitas 

que tenham sido transferidos para outras pessoas jurídicas. Art. 3º, § 2º, III, 

da Lei n. 9.718/1998. Norma de efi cácia limitada. Não-aplicabilidade.

12. A Corte Especial deste STJ já fi rmou o entendimento de 

que a restrição legislativa do artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998 

ao conceito de faturamento (exclusão dos valores computados como 

receitas que tenham sido transferidos para outras pessoas jurídicas) não 

teve efi cácia no mundo jurídico já que dependia de regulamentação 

administrativa e, antes da publicação dessa regulamentação, foi 

revogado pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001. Precedentes: 

AgRg nos EREsp n. 529.034/RS, Corte Especial, Rel. Min. José 

Delgado, julgado em 7.6.2006; AgRg no Ag 596.818/PR, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.2.2005; EDcl no AREsp 

797.544/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 

14.12.2015, AgRg no Ag 544.104/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJ 28.8.2006; AgRg nos EDcl no Ag 706.635/RS, 

Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.8.2006; AgRg no Ag 

727.679/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 8.6.2006; 

AgRg no Ag 544.118/TO, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda 

Turma, DJ 2.5.2005; REsp 438.797/RS, Rel. Min. Teori Albino 
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Zavascki, Primeira Turma, DJ 3.5.2004; e REsp 445.452/RS, Rel. 

Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 10.3.2003.

13. Tese firmada para efeito de recurso representativo da 

controvérsia: “O artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998 não teve 

ef icácia jurídica, de modo que integram o faturamento e também o 

conceito maior de receita bruta, base de cálculo das contribuições ao PIS/

PASEP e COFINS, os valores que, computados como receita, tenham 

sido transferidos para outra pessoa jurídica”.

14. Ante o exposto, acompanho o relator para dar provimento ao 

recurso especial da Fazenda Nacional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte resultado 

de julgamento: “Prosseguindo no julgamento, a Seção, por unanimidade, deu 

provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e, por maioria, vencidos 

os Srs. Ministros Relator e Regina Helena Costa, negou provimento ao recurso 

especial da empresa recorrente, nos termos do voto do Sr. Ministro Mauro 

Campbell Marques.”

Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros 

Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, 

Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região) e Humberto 

Martins.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília (DF), 10 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 2.12.2016

QUESTÃO DE ORDEM

O Sr. Ministro Luiz Fux: Em 23.10.2009, o recurso especial fazendário 

restou submetido ao rito encartado no artigo 543-C, do CPC, por versar sobre 

a possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS e da Cofi ns, dos valores que, 
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computados como receitas, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, nos 

termos do artigo 3º, § 2º, inciso III, da Lei n. 9.718/1998.

Ocorre que, em 10.3.2010, sobreveio o provimento do agravo de 

instrumento interposto por Hübner Indústria Mecânica Ltda., o que culminou 

no processamento do recurso especial pertinente, que pugna pela exclusão do 

ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS (artigo 3º, § 2º, inciso I, da Lei n. 

9.718/1998), matéria que se encontra sobrestada por força de prorrogação da 

efi cácia de provimento cautelar proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos 

autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 18/DF.

Conseqüentemente, revelando-se necessário o julgamento simultâneo de 

ambos os recursos especiais, propõe-se a suspensão do presente feito enquanto 

perdurar o óbice decorrente do provimento liminar proferido nos autos da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade 18/DF.

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Trata-se de Recursos 

Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela Hubner Componentes E 

Sistemas Automotivos Ltda, ambos com base no art. 105, III, a da CF/1988, em 

adversidade ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a. Região 

assim ementado:

PIS. COFINS. Base de cálculo. Exclusões. Lei n. 9.718/1998. Medida Provisória n. 

1.991-18/2000.

A omissão do Poder Executivo em regulamentar o inc. III do par. 2º do art. 3º 

da Lei n. 9.718/1998 não tem o condão de restringir o direito do contribuinte 

de excluir da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS valores que, 

computados como receitas, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica.

A possibilidade de ser realizada a exclusão perdurou até ser derrogado o inc. III 

do par. 2º do art. 3º da Lei n. 9.718/1998 pelo art. 47, inc. IV, da Medida Provisória 

n. 1.991-18, de 09 de junho de 2000 (publicada no DOU de 10.6.2000).

2. A Fazenda Pública, em seu Apelo Especial alega violação dos arts. 535 

do CPC, 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998 e 111 do CTN. Sustenta que a 

possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, 

prevista no art. 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998 necessitaria de regulamentação 

para ter efi cácia.

3. No Recurso Especial interposto pela empresa Recorrente, alega violação 

dos arts. 535 do CPC, 3º da LC n. 7/1970, 2º da LC n. 70/1991 e 3º, § 2º da 
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Lei n. 9.718/1998. Sustenta, em síntese, a ilegalidade da inclusão do ICMS 

na base de cálculo do PIS e da COFINS e, por consequência, requer o direito 

a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos dez anos 

anteriores a demanda devidamente corrigidos. Alternativamente, pugna pela 

manutenção da exclusão do valor do ICMS no período de vigência do art. 3º, § 

2º, III da Lei n. 9.718/1998.

4. O Recurso Especial da Fazenda foi admitido na origem; o da empresa 

denegado, ascendendo a esta Corte mediante decisão proferida pelo eminente 

Ministro Luiz Fux, que deu provimento ao Agravo para determinar a subida do 

Apelo Especial.

5. O Parecer do douto Ministério Público Federal, subscrito pelo eminente 

Subprocurador-Geral Flávio Giron, é pelo provimento dos recursos, nos termos 

da seguinte ementa:

Tributário. Recurso representativo da controvérsia. PIS e Cofins. Discussão 

acerca da exclusão da base de cálculo dos valores que, computados como receita, 

tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, nos termos do artigo 3º, § 

2º, inciso III, da Lei n. 9.718/1998. Impossibilidade. Norma de efi cácia limitada. 

Ausência de regulamentação. Posterior revogação expressa pela edição da MP n. 

1.991-18/2000. Precedentes. Parecer pelo provimento do recurso (fl s. 851/857).

Recurso Especial. Tributário. PIS e COFINS. Exclusão do ICMS da base de 

cálculo. Possibilidade. Precedentes do STJ e do STF. Parecer pelo conhecimento 

e parcial provimento do recurso especial da empresa contribuinte, ratifi cando o 

parecer ministerial exarado às fl s. 851/857 quanto ao recurso especial da Fazenda 

Nacional (fl s. 917).

6. Tendo em vista que a tese do Recurso Especial do contribuinte além de 

sustentar o que já se encontra submetido ao 543-C do CPC (Recurso Especial 

da Fazenda Pública), também engloba questão mais ampla que discute a própria 

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

determinou-se a expansão da tese já submetida ao julgamento dos repetitivos 

para apreciação em conjunto das teses.

7. É o relatório.

VOTO VENCIDO

Recurso Especial da Fazenda Nacional
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Ementa: Tributário. Financeiro. Discussão a respeito da 

integração de valores transferidos a terceiros, na base de cálculo do 

PIS/COFINS. Recurso especial da Fazenda Nacional. Art. 3º, § 2º, 

III da Lei n. 9.718/1998. Norma de efi cácia limitada. Aplicabilidade 

dependente complementação normativa. Precedente da Corte 

Especial: AgRg nos EREsp 529.034/RS, Rel. Min. José Delgado, 

DJ 1º.8.2006, p. 331. Recurso especial provido, consoante parecer do 

douto MPF. Aplicação do rito do art. 543-C do CPC e da Resolução 

n. 8/2008 do STJ.

1. O Supremo Tribunal Federal fi rmou o entendimento de que 

a possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS/COFINS, 

dos valores transferidos a terceiros, paira no âmbito da legislação 

infraconstitucional (art. 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998), sendo a 

eventual ofensa à Constituição meramente refl exa (RE 747.929/RS-

AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.3.2014; ARE 693.830/

DF-AgR, Dias Toff oli, DJe 9.9.2013), por isso a matéria pode ser 

amplamente discutida e decidida nesta Corte Superior.

2. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo 

provimento do Apelo.

3. A Corte Especial deste STJ preconiza que o art. 3º, § 2º, 

III da Lei n. 9.718/1998 é norma de efi cácia limitada, exigindo 

regulamentação pelo Poder Executivo para se tornar aplicável (AgRg 

nos EREsp 529.034/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 1º.8.2006, p. 331), 

pelo que se pode concluir que a não edição de norma regulamentadora 

tem como resultado impedir-lhe a produção de efeitos jurídicos.

4. Recurso Especial da Fazenda Pública Nacional provido, para 

defi nir que as chamadas transferências a terceiros ocorrentes nas 

operações de venda de mercadoria e/ou serviços, integram a base de 

cálculo do PIS/COFINS.

5. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ n. 8/2008 do STJ, fi xando-se a seguinte tese: o art. 3º, 

§ 2º, III da Lei n. 9.718/1998 é norma de efi cácia limitada, exigindo 

regulamentação pelo Poder Executivo para se tornar aplicável e, 

embora vigente, não teve efi cácia no mundo jurídico, já que não 

editado o decreto regulamentador, e a citada norma foi expressamente 

revogada com a edição de MP n. 1.991-18/2000; por conseguinte, as 
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chamadas transferências a terceiros integram a base de cálculo do PIS/

COFINS.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, 

destaca-se que o Supremo Tribunal Federal fi rmou o entendimento de que 

a possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS/COFINS, dos valores 

transferidos a terceiros, paira no âmbito da legislação infraconstitucional (art. 

3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998), sendo a eventual ofensa à Constituição 

meramente refl exa (RE 747.929/RS-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

DJe 6.3.2014; ARE 693.830/DF-AgR, Dias Toff oli, DJe 9.9.2013), por isso a 

matéria pode ser amplamente discutida e decidida nesta Corte Superior.

2. No tocante ao art. 535 do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal 

de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o 

acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição, obscuridade e ausência de 

fundamentação. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, 

como na espécie, não implica ofensa às normas ora invocadas.

3. Quanto ao mérito, a Corte Especial deste STJ preconiza que o art. 

3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998 é norma de ef icácia limitada, exigindo 

regulamentação pelo Poder Executivo para se tornar aplicável. Sobre a questão 

ora em debate, confi ra-se o julgado abaixo transcrito:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental. Embargos de divergência. PIS 

e COFINS. Base de cálculo. Art. 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998. Norma de efi cácia 

limitada. Não-aplicabilidade. Súmula 168/STJ. Precedentes.

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a embargos de 

divergência.

2. A embargante sustenta que a norma em apreço teve vigência e efi cácia 

plena, independentemente de não ter sido editada a regulamentação 

administrativa.

3. No seio das Turmas integrantes da 1ª Seção, restou firmada posição 

no sentido de que se o comando legal inserto no artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 

9.718/1998 previa que a exclusão de crédito tributário ali prevista dependia de 

normas regulamentares a serem expedidas pelo Executivo, é certo que, embora 

vigente, não teve eficácia no mundo jurídico, já que não editado o decreto 

regulamentador, a citada norma foi expressamente revogada com a edição de 

MP n. 1.991-18/2000 (AgRg no Ag 596.818/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.2.2005).

4. Conforme posicionamento exarado pelo colendo STF (MI 20/DF, Rel. Min. 

Celso de Mello, DJ 22.11.1996), as normas de efi cácia limitada são aquelas que 

apresentam aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente incidem 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

128

totalmente sobre esses interesses, após uma normatividade ulterior que lhes 

desenvolva a aplicabilidade.

5. Se o comando legal inserto no art. 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998 previa que 

a exclusão de crédito tributário ali prevista dependia de normas regulamentares 

a serem expedidas pelo Executivo, é certo que, embora vigente, não teve efi cácia 

no mundo jurídico, já que não editado o decreto regulamentador, a citada norma 

foi expressamente revogada com a edição de MP n. 1.991-18/2000. Não comete 

violação do art. 97, IV, do CTN o decisório que em decorrência desse fato não 

reconhece o direito de o recorrente proceder à compensação dos valores que 

entende ter pago a mais a título de contribuição para o PIS e a COFINS.

6. In casu, o legislador não pretendeu a aplicação imediata e genérica da lei 

sem que lhe fossem dados outros contornos como pretende a recorrente, caso 

contrário, não teria limitado seu poder de abrangência. Precedentes desta Corte 

Superior.

7. Incidência do teor da Súmula 168/STJ: Não cabem embargos de divergência, 

quando a jurisprudência do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido do acórdão 

embargado.

8. Agravo regimental não-provido (AgRg nos EREsp. 529.034/RS, Rel. Min. José 

Delgado, DJ 1º.8.2006, p. 331).

4. A Fazenda Pública, em seu Apelo Especial sustentou que o art. 3º, § 2º, 

III da Lei n. 9.718/1998 necessitaria de regulamentação para ter efi cácia.

5. Correto o Apelo da Fazenda, pois coaduna-se com o entendimento 

desta Corte, que preconiza que o art. 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998 é norma 

de efi cácia limitada, exigindo regulamentação pelo Poder Executivo para se 

tornar aplicável, razão qual deve ser provido quanto ao ponto.

6. Recurso Especial da Fazenda Pública Nacional provido, para defi nir que 

as chamadas transferências à terceiros ocorrentes nas operações de venda de 

mercadoria e/ou serviços integram a base de cálculo do PIS/COFINS.

7. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

8/2008 do STJ, fi xando-se a seguinte tese: o art. 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998 

é norma de efi cácia limitada, exigindo regulamentação pelo Poder Executivo para se 

tornar aplicável e, embora vigente, não teve efi cácia no mundo jurídico, já que não 

editado o decreto regulamentador, e a citada norma foi expressamente revogada com 

a edição de MP n. 1.991-18/2000; por conseguinte, as chamadas transferências à 

terceiros integram a base de cálculo do PIS/COFINS.

8. É como penso, é como voto.
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Recurso Especial da Empresa

Ementa: Tributário. Financeiro. Conceituação realista ou 

objetiva de aportes na contabilidade do contribuinte. Recurso especial 

para obter defi nição sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. 

O faturamento da empresa contribuinte é a base de cálculo dessas 

exações, mas nela somente se integram os valores contabilizados que 

ingressam no seu patrimônio fi nanceiro, em caráter permanente. 

ICMS. Tributo indireto que não integra o valor da operação realizada 

pelo sujeito passivo, porque o seu valor pertence à Fazenda Pública 

Estadual e lhe é previamente destinado, não tendo o recebedor poder 

dispositivo sobre ele. Mudança de orientação. Julgado do STF: RE 

240.785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16.12.2014. Recurso 

especial do contribuinte provido, consoante parecer do douto MPF. 

Aplicação do rito do art. 543-C do CPC e da Resolução n. 8/2008 

do STJ.

1. A liminar proferida nos autos da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade-ADC 18, suspendendo o julgamento das ações 

cujo objeto seja a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da 

COFINS, como é a hipótese dos autos, foi prorrogada, pela última 

vez, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 25.3.2010, 

estando encerrado o prazo de sua efi cácia.

2. A existência de repercussão geral no RE 574.706/PR não 

impede o julgamento dos recursos no âmbito desta Corte (EDcl no 

MS 21.923/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 

17.12.2015; EDcl no AgRg nos EREsp 1.452.118/RS, Rel. Min. 

Regina Helena Costa, 1ª Seção, DJe 30.9.2015).

3. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo 

provimento do Apelo.

4. A Lei n. 9.718/1998, que disciplina, dentre outras questões, 

a forma dos cálculos dos valores repassados à União Federal em 

decorrência do PIS e da COFINS, revela que tais Contribuições 

Sociais serão determinadas com base no faturamento das pessoas 

jurídicas de direito privado, correspondente à receita bruta da entidade 

privada.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

130

5. O Supremo Tribunal Federal, a partir das razões de decidir 

do RE 240.785/MG, entendeu que o ICMS não é faturamento dos 

contribuintes, porquanto sequer é receita deles, e, por tal razão, tanto 

o conceito de faturamento quanto o conceito de receita não alcança 

os recolhimentos relativos ao ICMS, tendo em vista que ambos os 

conceitos (o de faturamento e o de receita) pressupõem a obtenção 

de recursos que aderem permanentemente ao patrimônio de quem os 

recebe, ou seja, a receita se incorpora ao patrimônio do contribuinte.

6. Os valores do ICMS apurados nos livros de registros e, após, 

recolhidos aos cofres do Ente Público Estatal, assumem contornos 

de natureza nitidamente temporária (meros ingressos). Em síntese, 

as receitas transitam do caixa do contribuinte de direito para os 

cofres públicos, sendo verdadeiras dotações alheias, não se integrando, 

portanto, no faturamento da empresa ou nas suas receitas próprias. 

Na sequência dessa compreensão, também faz resultar que o ICMS 

sequer corresponde ao conceito amplo de receita bruta, justamente 

porque não consiste em receita própria, receita esta, como visto, que 

se incorpora ao patrimônio de terceiro, a saber, Ente Estatal titular do 

ICMS.

7. Recurso Especial da empresa Recorrente provido para excluir 

o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e, por consequência, 

permitir a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 

últimos dez anos anteriores à demanda, devidamente corrigidos, 

isso porque se trata de demanda ajuizada antes da LC n. 118/2005 

(entendimento do STF, RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 

11.10.2011).

8. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e 

da Resolução STJ n. 8/2008 do STJ, fi xando-se a seguinte tese: as 

verbas recebidas a título de tributo indireto são verbas que apenas 

transitam pela contabilidade do contribuinte de direito e que devem 

ser repassadas aos reais titulares do quantum apurado, razão pela qual, 

não podem ser incluídas no faturamento da empresa para quantifi car 

valores devidos a título de PIS e de COFINS, porquanto a base 

de cálculo dessas exações contempla, somente, as receitas que se 

incorporam ao patrimônio do contribuinte.

1. Inicialmente, no tocante ao art. 535 do CPC, inexiste a violação apontada. 

O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não 
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padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição, obscuridade 

e ausência de fundamentação. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do 

pretendido, como na espécie, não implica ofensa às normas ora invocadas.

2. No mais, cumpre ressaltar a possibilidade de julgamento do presente 

recurso, tendo em vista que a liminar proferida nos autos da ADC 18, 

suspendendo o julgamento das ações cujo objeto seja a exclusão do ICMS da 

base de cálculo do PIS e da COFINS, como é a hipótese em tela, foi prorrogada, 

pela última vez, pelo Plenário do STF, em 25.3.2010, tendo expirado o prazo de 

sua efi cácia.

3. Outrossim, a existência de repercussão geral no RE 574.706/PR não 

impede o julgamento dos recursos no âmbito desta Corte, conforme assentado 

em defi nitivo (EDcl no MS 21.923/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª 

Seção, DJe 17.12.2015; EDcl no AgRg nos EREsp 1.452.118/RS, Rel. Min. 

Regina Helena Costa, 1ª Seção, DJe 30.9.2015).

4. Verifi ca-se, ainda, que o recurso em questão – RE 574.706/PR, com 

repercussão geral reconhecida em 16.5.2008 –, ao delimitar o tema, informou a 

pendência de julgamento do RE 240.785/MG.

5. Contudo, o RE 240.785/MG teve seu julgamento fi nalizado, conforme 

a seguinte ementa:

Tributo. Base de incidência. Cumulação. Impropriedade. Não bastasse a ordem 

natural das coisas, o arcabouço jurídico constitucional inviabiliza a tomada de 

valor alusivo a certo tributo como base de incidência de outro.

COFINS. Base de incidência. Faturamento. ICMS. O que relativo a título de 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços não compõe 

a base de incidência da Cofi ns, porque estranho ao conceito de faturamento (Rel. 

Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2014).

6. Observa-se que a Suprema Corte, no entendimento traçado no RE 

240.785/MG, acerca do conceito de faturamento, já sinalizou que a base de 

cálculo da COFINS somente poderia incidir sobre a soma dos valores obtidos 

nas operações de venda ou de prestação de serviços. Dessa forma, assentou que 

o valor retido a título de ICMS não refl etiria a riqueza obtida com a realização 

da operação, pois constituiria ônus fi scal e não faturamento. Destacam-se alguns 

trechos do voto proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio, Relator:

As expressões utilizadas no inciso I do artigo 195 em comento hão de ser 

tomadas no sentido técnico consagrado pela doutrina e jurisprudencialmente. 
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(...) Óptica diversa não pode ser emprestada ao preceito constitucional, revelador 

da incidência sobre o faturamento. Este decorre, em si, de um negócio jurídico, 

de uma operação, importando, por tal motivo, o que percebido por aquele que 

a realiza, considerada a venda de mercadoria ou mesmo a prestação de serviços. 

A base de cálculo da Cofi ns 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 o s 

contribuintes da Cofi ns faturam, em si o ICMS. O valor deste revela, isto sim, um 

desembolso a benefi ciar a entidade de direito público que tem a competência 

para cobra-lo. (...) Difícil é conceber a existência de tributo sem que se tenha 

uma vantagem, ainda que mediata, para o contribuinte, o que se dirá quanto a 

um ônus como é o ônus fi scal atinente ao ICMS. O valor correspondente a este 

último não tem a natureza de faturamento. Não pode, então, servir à incidência 

da Cofi ns, pois não revela medida de riqueza apanhada pela expressão contida 

no preceito da alínea “b” do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal. (...) 

Conforme salientado pela melhor doutrina, “a Cofins só pode incidir sobre o 

faturamento que, conforme visto, é o somatório dos valores das operações 

negociais realizadas”. A contrário-sensu, qualquer valor diverso deste não pode 

ser inserido na base de cálculo da Cofi ns. Há de se atentar para o princípio da 

razoabilidade, pressupondo-se que o texto constitucional mostre-se fiel, no 

emprego de institutos, de expressões e de vocábulos, ao sentido próprio que eles 

possuem, tendo em vista o que assentado pela doutrina e pela jurisprudência. (...) 

Da mesma forma que esta Corte excluiu a possibilidade de ter-se, na expressão 

“folha de salários”, a inclusão do que satisfeito a administradores, autônomos e 

avulsos, não pode, com razão maior, entender que a expressão “faturamento” 

envolve, em si, ônus fi scal, como é o relativo ao ICMS, sob pena de desprezar-

se o modelo constitucional, adentrando-se a seara imprópria da exigência da 

contribuição, relativamente a valor que não passa a integrar o patrimônio do 

alienante quer de mercadoria, quer de serviço, como é o relativo ao ICMS. Se 

alguém fatura ICMS, esse alguém é o Estado e não o vendedor da mercadoria. 

Admitir o contrário é querer (...) que a lei ordinária redefi na conceitos utilizados 

por norma constitucional, alterando, assim, a Lei Maior e com isso afastando a 

supremacia que lhe é própria. (...) Olvidar os parâmetros próprios ao instituto, 

que é o faturamento, implica manipulação geradora de insegurança e, mais do 

que isso, a duplicidade de ônus fi scal a um só título, a cobrança da contribuição 

sem ingresso efetivo de qualquer valor, a cobrança considerado, isso sim, um 

desembolso.

7. Como salientado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, o termo 

faturamento, utilizado no art. 195, I, b da CF/1988, deve ser tomado na redação 
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original do mencionado dispositivo constitucional, que é a riqueza obtida pelo 

contribuinte no exercício de sua atividade empresarial, sendo inadmissível a 

inclusão de receitas de terceiros ou que não importem, direta ou indiretamente, ingresso 

fi nanceiro.

8. No âmbito do STJ, existem duas Súmulas que tratam do tema da inclusão 

do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS quais sejam, os Enunciados 68 

e 94:

Súmula 68: A parcela relativa ao ICM inclui-se na base de calculo do PIS.

Súmula 94: A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de calculo do 

FINSOCIAL.

9. Urge traçar breve histórico de como surgiram as Súmulas 68 e 94 do 

STJ. Tais súmulas, à época, consolidaram o entendimento do recém-criado STJ, 

repetindo o entendimento do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), 

através da Súmula 258/TFR, com esta dicção:

Súmula 258: Inclui-se na base de calculo do PIS a parcela relativa ao ICM.

10. Observando-se alguns dos julgados que originaram a Súmula 68, 

extrai-se do voto-vista no REsp 8.541/SP, proferido pelo saudoso Ministro 

Américo Luz, que informa que, antes da aplicação da Súmula 258/TFR, os seus 

votos eram no sentido da não inclusão do ICM na base de cálculo, entendimento esse 

seguido também pelo Ministro Carlos Velloso, conforme se verifi ca a seguir:

Na verdade, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias não pode ser incluído 

no faturamento das empresas, pois a elas não pertence, sendo destinado aos 

Estados. Toda a argumentação expendida para o IPI se aplica “in totum” ao ICM, 

dada a similitude existente: ambos são tributos indiretos, que não integram 

a receita das empresas, sendo simplesmente destacados nas Notas Fiscais, 

para posterior recolhimento aos seus destinatários, a União, no caso do IPI e os 

Estados, na hipótese do ICM. Estes impostos não integram o preço dos produtos 

vendidos, portanto não se inserem na receita própria operacional das empresas, 

não podendo, consequentemente, servir de base de cálculo para o PIS.

O eminente Ministro Carlos Velloso em erudito voto-vista obtemperou:

(...).

Ora, se o ICM não pertence a empresa, constituindo receita do Estado-

membro, não seria razoável fazer com que citado tributo integrasse o resultado 

das operações mercantis da empresa, para que também sobre ele fosse calculado 

o PIS.
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O direito é um todo orgânico, sabemos todos, e as normas legais não podem 

ser interpretadas soladamente. A interpretação isolada da norma inscrita no 

artigo 2º, § 7º, do DL n. 406/1968, é que tem levado à conclusão no sentido deque 

o ICM deve incluir-se na base de calculo do PIS. Essa interpretação, entretanto, 

data venia, é desautorizada pela ratio da Lei Complementar n. 7 de 1970.

Registre-se, também, que o ICM e o IPI são tributos que, em substância, tendo 

em vista a materialidade da hipótese de incidência, são idênticos, recaindo, ambos 

sobre operações de venda relativas a mercadoria. O IPI, ensina ATALIBA, com a 

sua costumeira precisão, “alcança apenas certas operações - especifi camente 

as que se refi ram a certas mercadorias qualifi cadas pela designação “produtos 

industrializados”. O ICM, por outro lado, é genérico, gravando operações relativas 

a qualquer mercadoria, seja qual for a sua qualidade e natureza.” Ambos ICM e 

IPI são impostos não cumulativos (C.F., art. 21, § 35, art. 23, II) e não integram o 

faturamento da empresa, para o fi m indicado no art. 3º, b, da Lei Complementar 

n. 7/1970, porque não constituem “recursos próprios da empresa”, mas receita 

da União e dos Estados. Indicados nas notas fi scais e recebidos pela empresa, 

deverão ser recolhidos, no prazo estabelecido em lei, aos cofres públicos federais 

e estaduais.

No que tange ao IPI, esta Eg. Corte, através do enunciado da súmula 161, o 

excluiu do faturamento, para o fi m de ser calculado o PIS. Ora, se o ICM, tendo 

em vista, conforme já falamos, a materialidade de sua hipótese de incidência, não 

difere do IPI, a ele, ICM, deve ser dispensado tratamento igual.

11. Constata-se que, nem naquela época, o entendimento entre os 

Ministros era unânime ou uniforme.

12. Desse modo, verifi ca-se que a cristalização da jurisprudência do STJ, 

no início da década de 1990 (com as Súmulas 68 e 94), nada mais foi do que 

a reiteração da consolidação da jurisprudência trazida do Tribunal Federal 

de Recursos por meio da Súmula 258 (para o PIS) e de sua analogia (para o 

FINSOCIAL).

13. É fora de dúvida que as Contribuições Sociais devidas à Seguridade 

Social e suportadas pelas empresas contribuintes ou entidade a elas equiparada 

têm sua origem prevista no art. 195 da Constituição Federal. Esta é a dicção 

desse dispositivo:

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: (Redação dada pela Emenda Constitucional 20, de 1998)
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a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, 

a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 

empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro; (...).

14. A Lei n. 9.718, de 27 de novembro de 1998, que disciplina, dentre 

outras questões, a forma dos cálculos dos valores repassados à União em 

decorrência do PIS e da COFINS, revela que tais Contribuições Sociais 

serão determinadas com base no faturamento das Pessoas Jurídicas de Direito 

Privado, correspondente à receita bruta da entidade privada; eis a redação desse 

importante item normativo há época das hipóteses de incidência:

Art. 2º - As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas 

jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, 

observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei (Vide 

Medida Provisória 2.158-35, de 2001).

Art. 3º - O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita 

bruta da pessoa jurídica.

15. Ademais, as Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 as quais instituíram, 

respectivamente, a modalidade de apuração não cumulativa do PIS e da 

COFINS, repisaram, nos seus arts. 1º e 2º, o mesmo conteúdo normativo 

referido no art. 3º da Lei n. 9.718/1998, como se verifi ca a seguir:

Art. - 1º A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a 

receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou 

alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.

§ 2º A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do 

faturamento, conforme defi nido no caput.

Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 

com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a 

receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou 

alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

136

§ 2º A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme 

defi nido no caput.

16. Como se observa, sob essas perspectivas, nitidamente 

infraconstitucionais, é que devem ser analisadas o alcance jurídico e semântico 

da base de cálculo de ambas as Contribuições Sociais na qual permanece 

circunscrita ao conceito de faturamento.

17. O faturamento corresponde ao somatório dos valores financeiros 

oriundo da venda de bens e/ou serviços, das operações negociais realizadas 

pelo contribuinte, ou seja, é a obtenção da receita bruta proveniente da venda 

de mercadorias ou prestação de serviços, auferindo, desse modo, riqueza nova e 

própria para as empresas, em razão do desempenho de suas atividades fi ns.

18. Feitas essas observações, pode o ICMS ser considerado ingresso de 

recursos ou acréscimo patrimonial, e assim ser incluído na base de cálculo do 

PIS ou da COFINS? Penso que não. O ICMS é um imposto indireto, ou seja, 

a pessoa jurídica realiza, apenas e tão somente, o mero repasse do seu valor 

aos cofres dos Entes Estatais que são os seus titulares, no caso, os Estados ou 

o Distrito Federal, em virtude de predestinação legal incontornável. Assim, 

tal contribuinte se qualifi ca apenas como contribuinte de direito, porquanto o 

verdadeiro contribuinte (contribuinte de fato) é o consumidor fi nal do produto. 

Por conseguinte, os valores arrecadados a título de ICMS não se enquadram no 

conceito constitucional de receita bruta, pois não revelam medida de riqueza, e 

não denotam capacidade contributiva. Referido imposto nada mais é que uma 

despesa do contribuinte, que é mero intermediário ou preposto administrativo da 

sua arrecadação.

19. Assim, o fato de o ICMS estar aditado ao preço da mercadoria não 

lhe retira o caráter de tributo. E se tributo é, não é receita! E se constitui receita 

do Estado, não pode, ao mesmo tempo, constituir receita de empresas; esse 

raciocínio parece até intuitivo e mesmo acaciano, como se vê.

20. Nesta esteira, o Supremo Tribunal Federal, a partir das razões de 

decidir do RE 240.785/MG, entendeu que o ICMS não é faturamento dos 

contribuintes, porquanto sequer é receita deles, e, por tal razão, tanto o conceito de 

faturamento quanto o conceito de receita não alcançam a receita que decorre do ICMS, 

tendo em vista que ambos os conceitos pressupõem a fi gura da receita própria, 

receita incorporada ao patrimônio do contribuinte.

21. Essa nova refl exão foi corroborada em recente decisão proferida na 1a. 

Turma de Direito Público deste Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:
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Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tributário. PIS. COFINS. Base 

de cálculo. Exclusão do ICMS. Possibilidade. Agravo regimental provido.

1. A existência de repercussão geral no RE 574.706-PR, em relação à matéria 

ora debatida, não impede sejam julgados os recursos no âmbito desta Corte.

2. O ICMS é um imposto indireto, ou seja, tem seu ônus fi nanceiro transferido, 

em última análise, para o contribuinte de fato, que é o consumidor fi nal.

3. Constituindo receita do Estado-Membro ou do Distrito Federal, a parcela 

correspondente ao ICMS pago não tem natureza de faturamento ou receita, mas 

de simples ingresso fi nanceiro, não podendo compor a base de cálculo do PIS e 

da COFINS.

4. Conquanto a jurisprudência desta Corte tenha sido fi rmada no sentido de 

que a parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do PIS e do extinto 

FINSOCIAL, posicionamento sedimentado com a edição das Súmulas 68 e 94, tal 

discussão alcançou o Supremo Tribunal Federal e foi analisada no RE 240.785/MG, 

julgado em 8.10.2014, que concluiu que a base de cálculo da COFINS somente 

poderia incidir sobre a soma dos valores obtidos nas operações de venda ou de 

prestação de serviços. Dessa forma, assentou que o valor retido a título de ICMS 

não refl etiria a riqueza obtida com a realização da operação, pois constituiria ônus 

fi scal e não faturamento (Informativo do STF 762).

5. Agravo regimental provido (AgRg no AREsp 593.627/RN, Rel. Min. Sérgio 

Kukina, Rel. p/Acórdão Min. Regina Helena Costa, DJe 7.4.2015).

22. Dessa forma, pode-se concluir, em harmonia com essas lições, que o 

ICMS não integra o valor da operação em destaque, base de cálculo do PIS 

e da COFINS, a não ser para os específi cos efeitos de cálculo dele próprio, 

sendo esta a melhor interpretação que se coaduna com os princípios básicos 

constitucionais voltados ao garantismo do contribuinte, que tanto é massacrado 

com cargas tributárias altíssimas e, atualmente, não possui nem mesmo a 

perspectiva otimista de retorno das prestações de serviço público, as quais 

deveriam ser providas pela atividade-fi m do Estado Social.

23. A exata compreensão é que os valores do ICMS apurados nos livros 

de registros e, após, recolhidos aos cofres do ente Público Estatal, assumem 

contornos de natureza nitidamente temporária (meros ingressos). Em síntese, 

as receitas transitam do caixa ou da contabilidade da empresa contribuinte de 

direito para os cofres públicos, sendo verdadeiras receitas alheias, não se tornando 

faturamento da empresa. Na sequência dessa compreensão, também faz resultar 

que o ICMS sequer corresponde ao conceito amplo de receita bruta, justamente 

porque não consiste em receita própria, receita esta, como visto, que se incorpora 

ao patrimônio de terceiro, ente Estatal titular do ICMS.
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24. Apenas para melhorar a fi xação do tema, veja-se a relevante opinião 

dos ensinamentos do ilustre Professor ROQUE ANTONIO CARAZZA, que, 

com o seu magistério brilhante, leciona o seguinte:

O punctum saliens é que a inclusão do ICMS na base de cáculo do PIS e da 

COFINS leva ao inaceitável entendimento de que os sujeitos passivos destes 

tributos faturam ICMS. A toda evidência, eles não fazem isto. Enquanto o ICMS 

circula por suas contabilidades, eles apenas obtêm ingressos de caixa, que 

não lhes pertecem, isto é, não se incorporam a seus patrimônios, até porque 

destinados aos cofres públicos estaduais ou Distrito Federal.

Reforçando a ideai, cabe, aqui, estabelecer um paralelo com os clássicos 

ensinamentos de Aliomar Baleeiro acerca dos ingressos e receitas. Assim se 

manifestou o inolvidável jurista:

As quantias recebidas pelos cofres públicos são genericamente 

designadas como entradas ou ingressos. Nem todos estes ingressos, porém, 

constituem receitas públicas, pois alguns deles não passam de movimento 

de fundo, sem qualquer incremento do patrimônio governamental, desde 

que estão condicionados à restituição posterior ou representam mera 

recuperação de valores emprestados ou cedidos pelo Governo.

(...).

Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público 

sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, vem 

acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo.

Portanto, há ingresso de dinheiro que são receitas, já que entram nos cofres 

públicos, a título defi nitivo. E há ingressos de dinheiro que neles apenas transitam, 

já que têm destinação predeterminada, nada acrescentando ao Erário.

Emboras estas lições tem sido dadas olhos fitos na arrecadação pública, 

podem, como as devidas adaptações, ser perfeitamente aplicadas ao assunto 

em análise. De fato, fenômeno similiar 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. Parafraseando Baleeiro, tais valores não se integram aos patrimônio das 

empresas, sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, e, 

assim, não vêm acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo.

Portanto, a integração do valor do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS 

traz como inaceitável consequência que contribuintes passam a calcular as 

exações sobre receitas que não lhes pertecem, mas ao Estado membro (ou ao 

Distrito Federal) onde deu a operação mercantil (...).
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A parcela corrrespondente ao ICMS pago não tem, pois, natureza de 

faturamento (e nem mesmo de receita), mas de simples ingressos de caixa (na 

acepção supra), não podendo, em razão disso, compor a base de cálculo quer do 

PIS, quer do COFINS (ICMS. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 636/637).

25. Chega-se, assim, à conclusão de que as verbas aportadas na 

contabilidade do contribuinte, a título de ICMS (tributo indireto) são verbas 

que apenas transitam pela sua contabilidade e que e que devem ser repassadas 

aos reais titulares do quantum apurado, as quais não podem ser incluídas no 

faturamento da empresa, para quantifi car os valores devidos a título de PIS e 

de COFINS, justamente porque essas contribuições têm por base de cálculo 

receitas próprias do contribuinte de direito.

26. A Recorrente, em seu Apelo Especial sustentou a ilegalidade da inclusão 

do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e, por consequência, requereu 

o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 10 

anos anteriores à demanda devidamente corrigidos. Alternativamente, pugnou 

pela manutenção da exclusão do valor do ICMS no período de vigência do art. 

3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998.

27. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do contribuinte e, 

por consequência, defere-se o pedido de compensação dos valores indevidamente 

recolhidos nos últimos 10 anos anteriores à demanda, devidamente corrigidos, 

isso porque se trata de demanda ajuizada antes da LC n. 118/2005 (entendimento 

do STF, RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.10.2011). E, conforme 

entendimento pacifi cado na Súmula 461/STJ, segundo a qual, o contribuinte pode 

optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário 

certifi cado por sentença declaratória transitada em julgado.

28. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 

STJ n. 8/2008 do STJ, fi xando-se a seguinte tese: as verbas recebidas a título de 

tributo indireto são verbas que transitam apenas pelo contribuinte de direito e 

que devem ser repassadas aos reais titulares do quantum apurado, razão pela qual 

não podem ser incluídas no faturamento da empresa para quantifi car valores 

devidos a título de PIS e de COFINS. É como penso, é como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Por economicidade e para 

evitar uma desnecessária repetição, peço vênias para me reportar ao bem lançado 

relatório feito pelo Exmo. Sr. Min. Napoleão Nunes Maia Filho:
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1. Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela 

Hubner Componentes e Sistemas Automotivos Ltda, com base no art. 105, III, a da 

CF/1988, em adversidade ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 

4ª Região assim ementado:

PIS. COFINS. Base de cálculo. Exclusões. Lei n. 9.718/1998. Medida 

Provisória n. 1.991-18/00.

A omissão do Poder Executivo em regulamentar o inc. III do par. 2º do 

art. 3º da Lei n. 9.718/1998 não tem o condão de restringir o direito do 

contribuinte de excluir da base de cálculo das contribuições do PIS e da 

COFINS valores que, computados como receitas, tenham sido transferidos 

para outra pessoa jurídica.

A possibilidade de ser realizada a exclusão perdurou até ser derrogado 

o inc. III do par. 2º do art. 3º da Lei n. 9.718/1998 pelo art. 47, inc. IV, da 

Medida Provisória n. 1.991-18, de 09 de junho de 2000 (publicada no DOU 

de 10.6.2000).

2. A Fazenda Pública, em seu Apelo Especial alega violação dos arts. 535 do 

CPC, 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998 e 111 do CTN. Sustenta que a possibilidade de 

exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, prevista no art. 3º, § 2º, III 

da Lei n. 9.718/1998 necessitaria de regulamentação para ter efi cácia.

3. No Recurso Especial interposto pela empresa Recorrente, alega violação 

dos arts. 535 do CPC, 3º da LC n. 7/1970, 2º da LC n. 70/1991 e 3º, § 2º da Lei n. 

9.718/1998. Sustenta, em síntese, a ilegalidade da inclusão do ICMS na base de 

cálculo do PIS e da COFINS e, por consequência, requer o direito a compensação 

dos valores indevidamente recolhidos nos últimos dez anos anteriores a demanda 

devidamente corrigidos. Alternativamente, pugna pela exclusão do valor do ICMS 

no período de vigência do art. 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998.

4. O Recurso Especial da Fazenda foi admitido na origem; o da empresa 

denegado, ascendendo a esta Corte mediante decisão proferida pelo eminente 

Ministro Luiz Fux, que deu provimento ao Agravo para determinar a subida do 

Apelo Especial.

5. O Parecer do douto Ministério Público Federal, subscrito pelo eminente 

Subprocurador-Geral Flávio Giron, encontra-se às fl s. 851/857 e é pelo provimento 

do recurso da Fazenda Nacional, nos termos da seguinte ementa:

Tributário. Recurso representativo da controvérsia. PIS e Cofi ns. Discussão 

acerca da exclusão da base de cálculo dos valores que, computados como 

receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, nos termos 

do artigo 3º, § 2º, inciso III, da Lei n. 9.718/1998. Impossibilidade. Norma 

de eficácia limitada. Ausência de regulamentação. Posterior revogação 
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expressa pela edição da MP n. 1.991-18/2000. Precedentes. Parecer pelo 

provimento do recurso.

6. Em decisão proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, o feito foi admitido 

como representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC e 

Resolução STJ n. 8/2008, delimitando a tese sobre à possibilidade de exclusão da 

base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores que tenham sido transferidos para 

outra pessoa jurídica, nos termos do art. 3º, § 2º, inciso III da Lei n. 9.718/1998.

7. Como o Parecer do douto Ministério Público Federal, foi realizado antes 

da decisão proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, que deu provimento ao 

Agravo da empresa para determinar a subida do Apelo Especial para julgamento 

simultâneo, nova vista para manifestação foi concedida ao Parquet federal (fl s. 

914).

8. Novo Parecer do douto Ministério Público Federal, subscrito pelo eminente 

Subprocurador-Geral Flávio Giron, nos termos da seguinte ementa:

Recurso Especial. Tributário. PIS e COFINS. Exclusão do ICMS da base de 

cálculo. Possibilidade. Precedentes do STJ e do STF. Parecer pelo conhecimento 

e parcial provimento do recurso especial da empresa contribuinte, ratifi cando 

o parecer ministerial exarado às fl s. 851/857 quanto ao recurso especial da 

Fazenda Nacional (fl s. 917).

9. É o relatório.

Na sessão do dia 8.6.2016 o Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relator, 

votou no sentido de dar provimento a ambos os recursos especiais.

Diante dos temas levantados em sustentação oral e do voto proferido pelo 

Relator no sentido de alterar a jurisprudência consolidada desta Casa em um 

dos dois recursos, pedi vista para examinar o tema com mais vagar.

Para o caso, considerando que no caso há dois recursos especiais 

representativos da controvérsia sob exame, os enfrento separadamente.

Do Recurso Especial do Particular.

Em atenção ao tema em exame, mais uma vez peço vênias para fazer uso, 

com as devidas adaptações, do voto-vista que proferi no recurso representativo da 

controvérsia REsp n. 1.330.737-SP (Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, 

julgado em 10.6.2015) que decidiu matéria idêntica para o ISSQN e cujos 

fundamentos determinantes devem ser respeitados por esta Seção por dever de 

coerência na prestação jurisdicional previsto no art. 926, do CPC/2015.
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1 - Do Princípio da Capacidade Contributiva.

O argumento mais comum utilizado para retirar o ICMS da base de 

cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS é o de que o tributo a ser 

pago não representa capacidade contributiva (ou capacidade econômica) do 

contribuinte, não encontrando respaldo no art. 145, § 1º, da CF/1988. Aliás, 

esse argumento é o principal utilizado por todos aqueles que defendem que 

um tributo não pode estar dentro da base de cálculo de um outro tributo, em 

defesa de uma suposta vedação de incidência de imposto sobre imposto, como 

princípio implícito na Constituição Federal.

Data vênia, aqueles que defendem essa tese não compreendem 

adequadamente as dimensões e aplicações do princípio da capacidade 

contributiva.

O primeiro ponto a registrar é que a Constituição Federal de 1988 somente 

veda expressamente a inclusão de um imposto na base de cálculo de um outro 

no art. 155, § 2º, XI, ao tratar do ICMS, quanto estabelece que este tributo:

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre 

produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e 

relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, confi gure 

fato gerador dos dois impostos;

À toda evidência, interpretação a contrario sensu nos leva à própria 

possibilidade de incidência do ICMS sobre o IPI (sobre o valor a ser pago a 

título de IPI) nos casos diversos daquele estabelecido na exceção. Desse modo, 

com muito mais razão, é permitida a incidência de outros tributos uns sobre 

os outros. A esse respeito, de ver que o próprio STF, em sede de repercussão 

geral no RE n. 582.461/SP, julgou constitucional a incidência do ICMS sobre o 

próprio ICMS (metodologia de cálculo “por dentro”), a saber:

1. Recurso extraordinário. Repercussão geral.

2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. 

Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. 

Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, 

Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta 

Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre 

contribuinte e fi sco e que não se trata de imposição tributária.

3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. 

Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, defi nida como o valor 
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da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, 

e 8º, I, da LC n. 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele 

faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor 

na operação. A Emenda Constitucional n. 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no 

inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que 

cabe à lei complementar “fi xar a base de cálculo, de modo que o montante do 

imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou 

serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado como montante do 

imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, 

naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado 

dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a 

Lei Complementar fi cou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação 

da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações 

do exterior, de modo que o ICMS será calculado “por dentro” em ambos os casos.

4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito 

confi scatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de 

sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando 

a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, 

para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fi scal, 

de um lado não pode ser pífi a, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe 

confi ra característica confi scatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de 

futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta 

Suprema Corte, segundo a qual não é confi scatória a multa moratória no importe 

de 20% (vinte por cento).

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE n. 582.461/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

18.5.2011).

Nessa mesma linha, o art. 155, § 2º, XII, “i”, da CF/1988 (incluído pela 

EC n. 33/2001), determinou expressamente a incidência do ICMS sobre o 

próprio ICMS, in verbis:

XII - cabe à lei complementar:

[...]

i) fi xar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, 

também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Incluída pela 

Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

Impera mencionar que a posição do Plenário do STF já havia sido tomada 

antes mesmo do advento da EC n. 33/2001, no julgamento do RE n. 212.209/

RS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/acórdão Min. Nelson 
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Jobim, julgado em 23.6.1999), o que reforça o argumento de inexistir vedação 

constitucional a tal incidência.

Aliás, as próprias contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, por incidirem 

sobre a receita bruta, acabam por incidir sobre o valor que será destinado a seu 

próprio pagamento, isto é, incidem sobre elas mesmas, a lição já foi inclusive 

assimilada e referendada em recurso representativo da controvérsia por este STJ 

quando julgou a legalidade do repasse das ditas contribuições ao consumidor 

fi nal dentro das faturas de telefonia, consoante os cálculos “por dentro” das 

contribuições ao PIS/PASEP e COFINS efetuados pela Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL, verbo ad verbum:

Processual Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C, 

do CPC. Administrativo. Serviço de telefonia. Demanda entre concessionária 

e usuário. PIS e COFINS. Repercussão jurídica do ônus fi nanceiro aos usuários. 

Faturas telefônicas. Legalidade. Disposição na Lei n. 8.987/1995. Política tarifária. 

Lei n. 9.472/1997. Tarifas dos serviços de telecomunicações. Ausência de 

ofensa a normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Divergência 

indemonstrada. Ausência de similitude fática dos acórdãos confrontados. Violação 

ao art. 535 do CPC. Inocorrência.

1. A Concessão de serviço público é o instituto através do qual o Estado atribui 

o exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, 

por sua conta e risco, nas condições fi xadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder 

Público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro, 

remunerando-se pela própria exploração do serviço, e geral e basicamente mediante 

tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço.

2. O concessionário trava duas espécies de relações jurídicas a saber: (a) uma 

com o Poder concedente, titular, dentre outros, do ius imperii no atendimento 

do interesse público, ressalvadas eventuais indenizações legais; (b) outra com 

os usuários, de natureza consumerista reguladas, ambas, pelo contrato e 

supervisionadas pela Agência Reguladora correspondente.

3. A relação jurídica tributária é travada entre as pessoas jurídicas de Direito 

público (União, Estados; e Municípios) e o contribuinte, a qual, no regime da 

concessão de serviços públicos, é protagonizada pelo Poder Concedente e pela 

Concessionária, cujo vínculo jurídico sofre o infl uxo da supremacia das regras do 

direito tributário.

4. A relação jurídica existente entre a Concessionária e o usuário não possui 

natureza tributária, porquanto o concessionário, por força da Constituição federal e 

da legislação aplicável à espécie, não ostenta o poder de impor exações, por isso que 

o preço que cobra, como longa manu do Estado, categoriza-se como tarifa.

5. A tarifa, como instrumento de remuneração do concessionário de serviço 

público, é exigida diretamente dos usuários e, consoante cediço, não ostenta natureza 
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tributária. Precedentes do STJ: REsp 979.500/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJ 5.10.2007; AgRg no Ag 819.677/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, 

Primeira Turma, DJ 14.6.2007; REsp 804.444/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, DJ 29.10.2007; e REsp 555.081/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, DJ 28.9.2006.

6. O regime aplicável às concessionárias na composição da tarifa, instrumento 

bifronte de viabilização da prestação do serviço público concedido e da manutenção 

da equação econômico-fi nanceira, é dúplice, por isso que na relação estabelecida 

entre o Poder Concedente e a Concessionária vige a normatização administrativa e 

na relação entre a Concessionária e o usuário o direito consumerista. Precedentes do 

STJ: REsp 1.062.975/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

23.9.2008, DJ de 29.10.2008.

7. O repasse de tributos para o valor da tarifa, consectariamente, não obedece 

ao regime tributário da responsabilidade tributária, por transferência, sucessão ou 

substituição, senão ao edital, ao contrato de concessão, aos atos de regulação do 

setor; e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

8. A legalidade do repasse de tributos há de ser, primariamente, perquirida na 

lei que ensejou a oferta pública da concessão do serviço público e o respectivo 

contrato, sendo certo que, em sede de Recurso Especial, o vínculo travado entre 

as partes revela-se insindicável, em razão do óbice erigido pelo teor da Súmula 5/

STJ.

9. As premissas assentadas permitem concluir que: (a) a remuneração tarifária 

do valor pago pelo consumidor por serviço público voluntário que lhe é prestado, 

tem seu fundamento jurídico primário no art. 175, parágrafo único, inciso III, da 

Constituição Federal, pelo que a política adotada para a sua cobrança/fi xação 

depende de lei; (b) no contrato de concessão fi rmado entre a concessionária e 

o poder concedente, há cláusula expressa afi rmando que, “para manutenção do 

direito de uso, as prestadoras estão autorizadas a cobrar tarifa de assinatura”, 

segundo tabela fi xada pelo órgão competente. Precedentes do STJ: REsp 994.144/

RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.2.2008, DJ de 3.4.2008; 

REsp 1.036.589/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

6.5.2008, DJ de 5.6.2008.

10. A estrutura das tarifas de telefonia decorre da legislação, verbis:

A Lei n. 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal, e 

dá outras providências, estabelece em seu art. 9º sobre a fi xação das tarifas de 

serviços públicos em geral:

“Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fi xada pelo preço da proposta 

vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no 

edital e no contrato.

(...)
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§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fi m de 

manter-se o equilíbrio econômico-fi nanceiro.

§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de 

quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando 

comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, 

conforme o caso.

§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial 

equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, 

concomitantemente à alteração.” grifos nossos

A Lei n. 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros 

aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional n. 8, de 1995, 

preceitua sobre a as tarifas dos serviços de telecomunicações:

“Art. 93. O contrato de concessão indicará:

(...)

VII - as tarifas a serem cobradas dos usuários e os critérios para seu reajuste e 

revisão;”

“Art. 103. Compete à Agência estabelecer a estrutura tarifária para cada 

modalidade de serviço.

(...)

§ 4º A oneração causada por novas regras sobre os serviços, pela álea econômica 

extraordinária, bem como pelo aumento dos encargos legais ou tributos, salvo o 

imposto sobre a renda, implicará a revisão do contrato.” (grifos nossos)

11. A legalidade da tarifa acrescida do PIS e da COFINS assenta-se no art. 9º, § 3º 

da Lei n. 8.987/1985 e no art. 108, § 4º da Lei n. 9.472/1997, por isso que da dicção dos 

mencionados dispositivos legais dessume-se que é juridicamente possível o repasse 

de encargos, que pressupõe alteração da tarifa em função da criação ou extinção de 

tributos, consoante se infere da legislação in foco.

12. Dessarte, a normação das concessões e das telecomunicações são lex 

specialis em relação ao CDC e ao mesmo se sobrepuja.

13. A legalidade da tarifa e do repasse econômico do custo tributário encartado na 

mesma, exclui a antijuridicidade da transferência do ônus relativo ao PIS e à COFINS, 

tanto mais que, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, a abusividade 

do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança ilícita, excessiva, que 

possibilita vantagem desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé e 

da eqüidade, inocorrentes no caso sub judice. Precedentes do STJ: REsp 994.144/RS, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.2.2008, DJ de 3.4.2008; REsp 

1.036.589/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJ 

de 5.6.2008.
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14. A legalidade no campo tributário é pro contribuinte, porquanto a invasão de 

sua propriedade, mediante estratégia estatal de exação, exige normatização prévia, 

obstando, a fortiori, a surpresa fi scal, consectário da segurança jurídica garantida 

constitucionalmente.

15. A legalidade no campo consumerista apresenta dupla face no sentido de que 

os direitos e deveres das partes não podem ser erigidos ao alvedrio das mesmas, à 

míngua de previsão legal, sob pena de confi gurar ilegal constrangimento.

16. A relação de consumo derivada da concessão de serviço público reclama 

interpretação harmônica entre as regras de concessão e o Código de Defesa 

do Consumidor, por isso que a imposição de obrigação ao concessionário não 

prevista em lei afronta o princípio da legalidade.

17. A concessão inadmite que se agravem deveres não previstos em 

detrimento do concessionário, por isso que os direitos dos usuários de serviço 

público concedido obedecem à ratio no sentido de que

“(...) Os usuários, atendidas as condições relativas à prestação do serviço 

e dentro das possibilidades normais dele, têm o direito ao serviço e ao que 

foi legalmente caracterizado como serviço adequado, no referido art. 6º, § 1º. 

O Concessionário não lhes poderá negar ou interromper a prestação, salvo, é 

claro, nas hipóteses previstas nas próprias cláusulas regulamentares. Cumpridas 

pelo usuário as exigências estatuídas, o concessionário está constituído na 

obrigação de oferecer o serviço de modo constituído e regular. Com efeito, sua 

prestação é instituída não apenas em benefício da coletividade concebida em 

abstrato, mas dos usuários, individualmente considerados, isto é, daqueles que 

arcarão com o pagamento das tarifas a fi m de serem servidos. Por isto, aquele a 

quem for negado o serviço adequado (art. 7º, I, c/c 6º, § 1º) ou que sofrer-lhe a 

interrupção pode, judicialmente, exigir em seu favor o cumprimento da obrigação 

do concessionário inadimplente, exercitando um direito subjetivo próprio. (...) 

Não cabendo discussão quanto à aplicabilidade do Código, as divergências 

doutrinárias se ferem quanto a extensão de sua aplicação e à identifi cação das 

espécies de serviços públicos que estariam sob seu âmbito de incidência. Para 

Dinorá Grotti ela só ocorrerá quando se trate de serviço individualizadamente 

remunerado, não cabendo discriminar em função de a remuneração ser denominada 

taxa ou tarifa. Ao nosso ver esta é a orientação geral correta, aduzindo-se que a 

aplicação do Código servirá para apontar benefícios suplementares aos que resultam 

diretamente dos direitos de usuário, conquanto inúmeras vezes, em rigor, estejam 

correspondendo ou a uma reiteração ou a um detalhamento deles. Entretanto, dadas 

as óbvias diferenças entre usuário (relação de direito público) e consumidor (relação 

de direito privado) com as inerentes conseqüências, certamente suas disposições 

terão de se compatibilizar comas normas de direito público, ou quando afronte 

prerrogativas indeclináveis do Poder Público ou com suas eventuais repercussões 

sobre o prestador de serviços (concessionário ou permissionário) (...)” in Curso de 

Direito Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello, 25ª ed., Malheiros 

Editores, 2008, p. 733-735
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18. Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, por isso que discriminar os 

componenetes da tarifa equipara-se, v.g., a discriminação dos pulsos excedentes 

telefônicos, tarefa que reclama legislação específica impositiva do facere 

reclamado.

19. O direito à informação não pode ser inferido de norma genérica (o CDC) 

que, mercê de revelar sentido diverso da indicação dos tributos que compõem 

o custo da tarifa, infi rma lex specialis, que enuncia os direitos dos usuários do 

serviço, em razão de conferir interpretação extensiva ao Código de Defesa do 

Consumidor (CDC). Sob esse enfoque a legalidade estrita é aplicável no campo da 

imposição de deveres e de sanções no âmbito administrativo.

20. O Código de defesa do Consumidor, na sua exegese pós positivista, 

quanto à informação do consumidor deve ser interpretado no sentido de que 

o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação 

está garantido pelo art. 6º, n. III, e também pelo art. 31, que prevêem que o 

consumidor tem direito a receber informações claras e adequadas a respeito dos 

produtos e serviços a ele oferecidos, assim dispondo:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: III – a informação adequada 

e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especifi cação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem; Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços 

devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, 

preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como 

sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

21. O direito do consumidor e, em contrapartida, o dever do fornecedor de 

prover as informações e de o de obter aquelas que estão apenas em sua posse, 

que não são de conhecimento do consumidor, sendo estas imprescindíveis para 

colocá-lo em posição de igualdade, bem como para possibilitar a este que escolha 

o produto ou serviço conscientemente informado, ou, como denomina Sérgio 

Cavalieri Filho, de consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, 

consentimento esclarecido, consoante leciona Sergio Cavalieri Filho. Programa de 

responsabilidade civil, São Paulo: Atlas, 2008, p. 83.

22. “O consentimento esclarecido na obtenção do produto ou na contratação 

do serviço consiste, em suma, na ciência do consumidor de todas as informações 

relevantes, sabendo exatamente o que poderá esperar deles, sendo capacitados a 

“fazer escolhas acertadas de acordo com a necessidade e desejos individuais” Luiz 

Antonio Rizzatto Nunes, in O Código de defesa do consumidor e sua interpretação 

jurisprudencial, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 295.

23. A exposição de motivos do Código de Defesa do Consumidor, sob esse 

ângulo esclarece a razão de ser do direito à informação no sentido de que: 

“O acesso dos consumidores a uma informação adequada que lhes permita fazer 

escolhas bem seguras conforme os desejos e necessidades de cada um” Exposição 
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de Motivos do Código de Defesa do Consumidor. Diário do Congresso Nacional, 

Seção II, 3 de maio de 1989, p. 1.663.

24. A informação ao consumidor, tem como escopo: “i) conciencialização 

crítica dos desejos de consumo e da priorização das preferências que lhes digam 

respeito; ii) possibilitação de que sejam averiguados, de acordo com critérios 

técnicos e econômicos acessíveis ao leigo, as qualidades e o preço de cada 

produto ou de cada serviço; iii) criação e multiplicação de oportunidades para 

comparar os diversifi cados produtos; iv) conhecimento das posições jurídicas 

subjetivas próprias e alheias que se manifestam na contextualidade das séries 

infindáveis de situações de consumo; v) agilização e efetivação da presença 

estatal preventiva, mediadora, ou decisória, de confl itos do mercado de consumo. 

Alcides Tomasetti Junior. O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres 

e riscos de informação das declarações negociais para consumo, in Revista de 

Direito do Consumidor, n. 4, São Paulo: Revista dos Tribunais, número especial, 

1992, pp. 52/90.

25. Deveras, é forçoso concluir concluir que o direto à informação tem como 

desígnio promover completo esclarecimento quanto à escolha plenamente 

consciente do consumidor, de maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade 

do consumidor, colocando-o em posição de segurança na negociação de 

consumo, acerca dos dados relevantes para que a compra do produto ou serviço 

ofertado seja feita de maneira consciente.

30. Sob esse enfoque a ANATEL já afirmou em parecer exarado nos autos 

do REsp 859.877-RS que “caso ela venha a fi xar a tarifa bruta, a agência levará 

em conta os impostos que tem pertinência (ou seja, aqueles que incidem 

direta e indiretamente) com o serviço prestado pela empresa concessionária, 

ora Recorrente”. O que representa que: “a situação do consumidor é exatamente 

a mesma no caso de fixação de tarifa bruta ou líquida! O consumidor não tem 

situação de vantagem ou desvantagem em nenhuma das hipóteses, pois a carga 

tributária é exatamente a mesma em ambas as conjecturas”.

26. Ora, se a situação do consumidor não é alterada pela informação da carga 

tributária incidente direta e indiretamente na operação de telefonia, a mesma 

é irrelevante para que o consumidor possa fazer a escolha consciente de qual 

operadora de telefonia vai contratar, razão pela qual a falta de obrigação legal de 

ostentação em fatura telefônica, da descriminação dos tributos envolvidos nas 

operações de telefonia, é inconteste.

27. O projeto de lei, em tramitação no Congresso Nacional, mediante o qual 

se pretende a obrigatoriedade da informação sobre a totalidade de tributos 

cuja incidência infl ui na formação do preço dos produtos ou serviços, induz no 

raciocínio de que o fato de o tema ser objeto de projeto de lei reforça a falta de 

obrigatoriedade da ostentação dos tributos envolvidos na operação.

28. O Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso III, por seu turno, 

impõe ao fornecedor o dever de informar a composição e o preço do produto 
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ou do serviço oferecido o que não signifi ca que o fornecedor está obrigado a 

informar a composição de preço de seu produto ou serviço. O que o Código de 

Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso III, estabelece é que o consumidor tem o 

direito de saber qual a composição do produto ou do serviço que pretende contratar, 

bem como qual o preço que deverá pagar por esse produto ou serviço.

29. O direito à informação previsto no CDC está indissociavelmente ligado aos 

elementos essenciais para que o consumidor possa manifestar seu consentimento 

esclarecido. Desse modo, a informação deve guardar relevância para o uso do 

produto, para sua aquisição, para a segurança, sendo certo que nesse contexto 

não se encaixa a carga tributária incidente na relação jurídica existente entre 

fornecedor e consumidor.

30. O repasse econômico do PIS e da COFINS, nos moldes realizados pelas empresa 

concessionária de serviços de telefonia, revela pratica legal e condizente com as 

regras de economia e de mercado, sob o ângulo do direito do consumidor.

31. O Princípio da Legalidade, consubstancial ao Estado de Direito, exige 

que a atividade administrativa, notadamente no que concerne à imposição de 

obrigações e sanções em razão de eventual descumprimento, se dê ao abrigo 

da lei, consoante se colhe da abalizada doutrina: “(...) significa subordinação 

da Administração à lei; e nisto cumpre importantíssima função de garantia aos 

administrados contra eventual uso desatado do Poder pelos que comandam 

o aparelho estatal. Entre nós a previsão de sua positividade está incorporada 

de modo pleno, por força os arts. 5º, II, 37, caput, e 84, IV, da Constituição 

federal. É fácil perceber-se sua enorme relevância ante o tema das infrações e 

sanções administrativas, por estarem em causa situações em que se encontra 

desencadeada uma frontal contraposição entre Administração e administrado, 

na qual a Administração comparecerá com todo o seu poderio, como 

eventual vergastadora da conduta deste último. Bem por isto, tanto infrações 

administrativas como suas correspondentes sanções têm que ser instituídas em 

lei – não em regulamentos, instrução, portaria e quejandos(...)” in Curso de Direito 

Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello, 25ª ed., Malheiros Editores, 

2008, p. 837-838

32. Os tributos incidentes sobre o faturamento decorrente da prestação de 

serviços incidem sobre a remuneração auferida pelo concessionário, por isso que 

a criação ou a elevação dos tributos sobre a referida base de cálculo signifi ca o 

surgimento ou o aumento de uma despesa.

33. É inquestionável que a tarifa pelos serviços telefônicos compreende uma 

remuneração destinada a compensar os valores desembolsados pela operadora 

a título de PIS e COFINS, tanto que sempre foi aplicada, desde o momento da 

outorga das concessões e autorizações.

34. A ANATEL, como amicus curiae, manifestou-se no sentido de que a 

discriminação na fatura do valor atinente às contribuições para PIS e COFINS foi 

uma solução encontrada pela ANATEL para fazer face às variações do valor da 
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tarifa – variações relacionadas com o regime jurídico do ICMS e essa prática não 

representa qualquer benefício para o prestador do serviço, nem prejuízo para o 

usuário, como afi rmou a Agência Regularora.

35. A solução prática adotada pela ANATEL não significa uma elevação 

disfarçada do valor exigido dos usuários pelos serviços telefônicos. A tarifa 

continuou a abranger – como sempre ocorreu – a remuneração correspondente 

aos custos necessários à prestação do serviço. A discriminação de um valor 

de “tarifa líquida” e de uma “carga tributária” representou apenas uma solução 

prática para superar a difi culdade de determinar, de modo abrangente, o valor 

final máximo a ser cobrado dos usuários. Em consequência, restaria afirmar 

que incidindo PIS e COFINS sobre o faturamento, incabível fixar um valor 

correspondente a cada operação realizada com os usuários cabendo, assim, aos 

prestador do serviço o dever de calcular a fração de seu custo tributário em vista 

de cada usuário com relação ao PIS e a COFINS.

36. A vexata quaestio posta nos autos não envolve controvérsia de direito 

tributário, tampouco versa sobre tributos diretos e indiretos, sobre a sujeição 

passiva das contribuições examinadas ou do seu fato gerador. O núcleo da disputa 

envolve o conceito e a abrangência da tarifa dos serviços públicos delegados ou 

autorizados.

37. A previsão legal da obrigatoriedade da discriminação do valor devido a 

título de ICMS não envolve a composição tarifária e não é pro consumidor, mas, 

antes, se relaciona com a sistemática de não-cumulatividade do referido tributo, 

razão porque determina-se que o valor correspondente ao referido tributo 

estadual deve ser “destacado” na documentação fiscal emitida – de modo a 

assegurar a sua utilização para eventual compensação em operações posteriores.

38. Consoante bem destacado nos autos: (a) Se somente pudessem compor 

a tarifa as despesas cuja obrigatória discriminação tivesse sido prevista em lei, 

então a tarifa teria de ser composta exclusivamente pelo valor do ICMS. Uma vez 

realizada a outorga, os prestadores do serviço têm direito a obter precisamente 

a remuneração que lhes foi assegurada por meio do ato administrativo. A 

competência jurisdicional, universal para conhecer todos os litígios, não 

compreende o poder de alterar a planilha tarifária; (b) Sob certo ângulo, essa 

orientação foi albergada pelo STF, ainda que a propósito de intervenção 

legislativa, e pelo STJ:

“1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder 

descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente 

ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na 

medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos 

contratos administrativos celebrados.” (ADI 2.733, Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. em 

26.10.2005, DJ de 3.2.2006)
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“1. A Lei n. 9.427/1996, art. 3º, VI, atribuiu competência à ANEEL para fi xar 

critérios para cálculo do preço de transporte de que trata a Lei n. 9.074/1995, 

art. 15, § 6º. Assim, a questão atinente aos critérios utilizados na composição do 

preço cobrado pelo serviço de transporte é matéria atinente ao mérito do ato 

administrativo da ANEEL, não sendo possível ao judiciário nela intervir, a não 

ser para aferir a legalidade. 2. Ameaçada a ordem pública quando inviabilizado 

o exercício regular das funções institucionais atribuídas por lei à ANEEL, a quem 

competia defi nir quais os encargos que guardam pertinência com as despesas 

que compõem o ‘custo de transporte’ de energia elétrica” (AgRg na SS 1.424/RJ, 

Corte Especial, rel. Min. Edson Vidigal, j. em 1º.2.2005, DJ de 6.6.2005 p. 172)

39. O eventual reconhecimento de que as tarifas telefônicas não poderão 

compreender a compensação pela carga tributária de PIS e COFINS conduz à 

inevitável conclusão de que se imporá recomposição tarifária.

40. A Agência Nacional e Telecomunicações (ANATEL), na sua função específi ca 

e intervindo como amicus curiae, esclareceu que a tarifa líquida de tributos que 

homologa não impede que nela incluam-se os tributos; salvo os de repasse 

vedado pela lei, como o Imposto de Renda e seus consectários, porquanto essa 

metodologia empregada visa a evitar que a Agência Reguladora imiscua-se na 

aferição da economia interna das empresas concessionárias, sendo certo que, 

de forma inequívoca, atestou a juridicidade do repasse econômico do PIS e da 

COFINS sobre as faturas de serviços de telefonia, consoante se colhe do excerto, 

verbis:

“Com os argumentos assim ordenados e apoio na legislação supracitada, 

inexiste fundamento jurídico para a inconformidade da recorrente, pois cabível 

a transferência do ônus fi nanceiro do PIS e da COFINS, bem como de tributos 

diretos, para o preço final da tarifa telefônica cobrada do contribuinte, por 

integrarem os custos na composição fi nal do preço.”

41. As questio iuris enfrentadas, matéria única reservada a esta Corte, permite-

nos, no afã de cumprirmos a atividade de concreção através da subsunção das 

quaestio facti ao universo legal a que se submete o caso sub judice, concluir que:

(a) o repasse econômico do PIS e da COFINS nas tarifas telefônicas é legítimo 

porquanto integra os custos repassáveis legalmente para os usuários no afã de 

manter a cláusula pétrea das concessões, consistente no equilíbrio econômico 

fi nanceiro do contrato de concessão;

(b) o direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

não resulta violado pela ausência de demonstração pormenorizada dos custos do 

serviço, na medida em que a sua ratio legis concerne à informação instrumental 

acerca da servibilidade do produto ou do serviço, visando a uma aquisição segura 

pelo consumidor, sendo indiferente saber a carga incidente sobre o mesmo;

(c) a discriminação dos custos deve obedecer o princípio da legalidade, por isso 

que, carente de norma explícita a interpretação extensiva do Código de Defesa 
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do Consumidor cede à legalidade estrita da lei das concessões e permissões, 

quanto aos deveres do concessionário, parte geral onde resta inexigível à 

retromencionada pretensão de explicitação.

42. In casu, o reconhecimento da legitimidade do repasse econômico do PIS e da 

COFINS nas tarifas telefônicas conduz ao desprovimento da pretensão do usuário 

quanto à repetição do valor in foco, com supedâneo no art. 42, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumidor.

43. A decisão que pronuncia-se de forma clara e sufi ciente sobre a questão 

posta nos autos não enseja recurso especial pela violação do art. 535, I e II, do 

CPC.

44. A ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados conduz à 

inadmissibilidade do Recurso Especial interposto com fulcro no art. 105, inciso III, 

alínea “c”, da Constituição Federal. Precedentes do STJ: EREsp 692.204/RJ, Primeira 

Seção, DJ de 4.9.2009; REsp 855.181/SC, Segunda Turma, DJ de 18.9.2009; e REsp 

1.099.539/MG, Primeira Turma, DJ de 13.8.2009.

45. É que o acórdão recorrido analisou a legalidade do repasse econômico do PIS 

e da COFINS nas tarifas telefônicas e o acórdão paradigma, ao revés, examinou 

a legalidade da inclusão da parcela relativa ao ICMS na base de cálculo do PIS e da 

Cofi ns.

46. Recurso Especial interposto pela empresa Brasil Telecom S/A parcialmente 

conhecido, pela alínea “a”, e, nesta parte, provido.

47. Recurso Especial interposto por Cláudio Petrini Belmonte desprovido (REsp 

n. 976.836-RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.8.2010).

Este STJ também já se manifestou em sede de recurso representativo da 

controvérsia no sentido da legalidade da inclusão da CSLL (isto é, do valor a ser 

pago a título de CSLL) dentro da base de cálculo do IRPJ e da própria CSLL, 

segue a ementa do julgado:

Processo Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Artigo 543-

C, do CPC. Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ. Base de cálculo. 

Contribuição Social sobre o Lucro - CSSL. Dedução vedada pelo artigo 1º, 

parágrafo único, da Lei n. 9.316/1996. Conceito de renda. Artigos 43 e 110, do 

CTN. Matéria de índole infraconstitucional. Lei ordinária e lei complementar. 

Interpretação conforme. Competência do Superior Tribunal de Justiça. Legalidade 

reconhecida.

1. A base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas (critério 

quantitativo da regra matriz de incidência tributária) compreende o lucro real, o 

lucro presumido ou o lucro arbitrado, correspondente ao período de apuração do 

tributo.
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2. O lucro real é defi nido como o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, 

exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária 

(artigo 6º, do Decreto-Lei n. 1.598/1977, repetido pelo artigo 247, do RIR/99).

3. A Lei n. 9.316, de 22 de novembro de 1996, vedou a dedução do valor da 

contribuição social sobre o lucro líquido (exação instituída pela Lei 7.689/1988) 

para efeito de apuração do lucro real, bem como para a identifi cação de sua 

própria base de cálculo, verbis:

“Art. 1º O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser 

deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de 

cálculo.

Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo, 

registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido do 

respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real e de 

sua própria base de cálculo.”

4. O aspecto material da regra matriz de incidência tributária do imposto 

de renda é a aquisição de disponibilidade (econômica ou jurídica) de renda ou 

proventos de qualquer natureza, sendo certo que o conceito de renda envolve o 

produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos (artigo 43, inciso I, 

do CTN).

5. A interpretação sistemática dos dispositivos legais supracitados conduz 

à conclusão de que inexiste qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade da 

determinação de indedutibilidade da CSSL na apuração do lucro real.

6. É que o legislador ordinário, no exercício de sua competência legislativa, tão-

somente estipulou limites à dedução de despesas do lucro auferido pelas pessoas 

jurídicas, sendo certo, outrossim, que o valor pago a título de CSSL não caracteriza 

despesa operacional da empresa, mas, sim, parcela do lucro destinada ao custeio 

da Seguridade Social, o que, certamente, encontra-se inserido no conceito de 

renda estabelecido no artigo 43, do CTN (produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos) (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 

1.028.133/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

19.5.2009, DJe 1º.6.2009; REsp 1.010.333/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, julgado em 17.2.2009, DJe 5.3.2009; AgRg no REsp 883.654/SP, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 

13.3.2009; AgRg no REsp 948.040/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, 

julgado em 6.5.2008, DJe 16.5.2008; AgRg no Ag 879.174/SP, Rel. Ministro José 

Delgado, Primeira Turma, julgado em 2.8.2007, DJ 20.8.2007; REsp 670.079/SC, 

Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27.2.2007, DJ 

16.3.2007; e REsp 814.165/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado 

em 15.2.2007, DJ 2.3.2007).

7. A interpretação da lei ordinária conforme a lei complementar não importa em 

alteração do conteúdo do texto normativo (regra hermenêutica constitucional 
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transposta para a esfera legal), não se confundindo com a declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto, donde se dessume a índole 

infraconstitucional da controvérsia, cuja análise compete ao Superior Tribunal de 

Justiça.

8. Ademais, o reconhecimento da legalidade/constitucionalidade de 

dispositivo legal não importa em violação da cláusula de reserva de plenário, 

consoante se depreende da leitura da Súmula Vinculante 10/STF:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de 

órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente 

a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua 

incidência, no todo ou em parte.”

9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, 

do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp n. 1.113.159-AM, Primeira Seção, Rel. 

Min. Luiz Fux, julgado em 11.11.2009).

Também foi referendada pelo STJ a inclusão do ICMS na base de cálculo 

do IPI, consoante os seguintes precedentes: REsp n. 675.663-PR, Segunda 

Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.8.2010; REsp n. 

610.908-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 20.9.2005, 

AgRg no REsp n. 462.262-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, 

julgado em 20.11.2007.

Nessa mesma linha, há várias outras situações de incidência de tributo 

sobre tributo que, por um motivo ou outro, ainda não receberam exame judicial. 

Para exemplo: a contribuição social incidente sobre a folha de salário e a devida 

pelo empregado, previstas, respectivamente, no inciso I, “a”, e no inciso II do art. 

195 da CF/1988. No primeiro caso, a contribuição ao incidir sobre a folha de 

salário incide, em consequência, sobre a contribuição do empregado; no outro, a 

contribuição do empregado ao incidir sobre o valor bruto da remuneração incide, 

por conseguinte, sobre ela mesma (MACIEL, Everardo & SCHONTAG, José 

Antônio. “O ICMS e a base de cálculo da COFINS”, Valor Econômico, edição de 

2.8.2002).

Em outro exemplo, também o IRPJ e a CSLL estão na base de cálculo 

das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS já que o valor que será utilizado 

para seu pagamento é proveniente das receitas auferidas pela empresa, isto é, 

constitui receita bruta.

Também o IRPJ está na base de cálculo do próprio IRPJ, já que a Provisão 

para o Imposto de Renda não é excluída do Lucro Líquido para a formação do 

Lucro Real (base de cálculo do IRPJ).
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Mais recentemente, foi decidido por este STJ, em sede de recurso 

representativo da controvérsia, que o valor reservado pela empresa para o 

pagamento do ISSQN compõe o faturamento e a receita bruta, a base de cálculo 

das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS:

Tributário. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC 

e Resolução STJ n. 8/2008. Prestador de serviço. PIS e COFINS. Inclusão do ISSQN 

no conceito de receita ou faturamento. Possibilidade. Inexistência de violação dos 

arts. 109 e 110 do CTN.

1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em 

consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça, 

fi rma-se compreensão no sentido de que o valor suportado pelo benefi ciário 

do serviço, nele incluindo a quantia referente ao ISSQN, compõe o conceito de 

receita ou faturamento para fi ns de adequação à hipótese de incidência do PIS e 

da COFINS.

2. A orientação das Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal 

Superior consolidou-se no sentido de que “o valor do ISSQN integra o conceito 

de receita bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas com o 

exercício da atividade econômica, de modo que não pode ser dedutível da base 

de cálculo do PIS e da COFINS” (REsp 1.145.611/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 8.9.2010; AgRg no REsp 1.197.712/RJ, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9.6.2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.218.448/

RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 24.8.2011; AgRg no 

AREsp 157.345/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.8.2012; 

AgRg no AREsp 166.149/CE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado 

em 28.8.2012, DJe 4.9.2012; EDcl no AgRg no REsp 1.233.741/PR, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7.3.2013, DJe 18.3.2013; AgRg 

no AREsp 75.356/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 

15.10.2013, DJe 21.10.2013).

3. Nas atividades de prestação de serviço, o conceito de receita e faturamento 

para fi ns de incidência do PIS e da COFINS deve levar em consideração o valor auferido 

pelo prestador do serviço, ou seja, valor desembolsado pelo benefi ciário da prestação; 

e não o fato de o prestador do serviço utilizar parte do valor recebido pela prestação 

do serviço para pagar o ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

Isso por uma razão muito simples: o consumidor (benefi ciário do serviço) não é 

contribuinte do ISSQN.

4. O fato de constar em nota fi scal informação no sentido de que o valor com o 

qual arcará o destinatário do serviço compreende quantia correspondente ao valor 

do ISSQN não torna o consumidor contribuinte desse tributo a ponto de se acolher a 

principal alegação das recorrentes, qual seja, de que o ISSQN não constituiu receita 

porque, em tese, diz respeito apenas a uma importância que não lhe pertence (e sim 

ao município competente), mas que transita em sua contabilidade sem representar, 

entretanto, acréscimo patrimonial.
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5. Admitir essa tese seria o mesmo que considerar o consumidor como sujeito 

passivo de direito do tributo (contribuinte de direito) e a sociedade empresária, 

por sua vez, apenas uma simples espécie de “substituto tributário”, cuja 

responsabilidade consistiria unicamente em recolher aos cofres públicos a exação 

devida por terceiro, no caso o consumidor. Não é isso que se tem sob o ponto de 

vista jurídico, pois o consumidor não é contribuinte (sujeito passivo de direito da 

relação jurídico-tributária).

6. O consumidor acaba suportando o valor do tributo em razão de uma política 

do sistema tributário nacional que permite a repercussão do ônus tributário ao 

benefi ciário do serviço, e não porque aquele (consumidor) fi gura no polo passivo 

da relação jurídico-tributária como sujeito passivo de direito.

7. A hipótese dos autos não se confunde com aquela em que se tem a chamada 

responsabilidade tributária por substituição, em que determinada entidade, por 

força de lei, fi gura no polo passivo de uma relação jurídico-tributária obrigacional, 

cuja prestação (o dever) consiste em reter o tributo devido pelo substituído para, 

posteriormente, repassar a quantia correspondente aos cofres públicos. Se fosse 

essa a hipótese (substituição tributária), é certo que a quantia recebida pelo 

contribuinte do PIS e da COFINS a título de ISSQN não integraria o conceito 

de faturamento. No mesmo sentido se o ônus referente ao ISSQN não fosse 

transferido ao consumidor do serviço. Nesse caso, não haveria dúvida de que 

o valor referente ao ISSQN não corresponderia a receita ou faturamento, já que 

faticamente suportado pelo contribuinte de direito, qual seja, o prestador do 

serviço.

8. Inexistência, portanto, de ofensa aos arts. 109 e 110 do CTN, na medida em 

que a consideração do valor correspondente ao ISSQN na base de cálculo do PIS e da 

COFINS não desnatura a defi nição de receita ou faturamento para fi ns de incidência 

de referidas contribuições.

9. Recurso especial a que se nega provimento (REsp n. 1.330.737-SP, Primeira 

Seção, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10.6.2015).

Já no caso das pessoas físicas, o valor que será utilizado para o pagamento 

do IPTU e do IPVA de imóveis e veículos automotores de sua propriedade sofre 

a tributação pelo IRPF. Isso sem falar na tributação indireta, pois aí tem-se que 

o IRPF incide sobre o ISS, o ICMS, o IPI, as contribuições ao PIS/PASEP 

e COFINS e tudo o mais que é suportado economicamente pelo consumidor 

fi nal. Veja-se que os exemplos são muitos e têm como limite a imaginação do 

intérprete da legislação, não havendo, por isso, qualquer parâmetro seguro para 

afi rmar que a incidência de tributo sobre tributo é vedada por alguma regra 

implícita constitucional ou infraconstitucional.
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Desse modo, o ordenamento jurídico pátrio comporta, em regra, a 

incidência de tributos sobre o valor a ser pago a título de outros tributos ou 

do mesmo tributo. Ou seja, é legítima a incidência de tributo sobre tributo ou 

imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em 

sentido contrário, não havendo aí qualquer violação, a priori, ao princípio da 

capacidade contributiva.

Aliás, quanto à capacidade contributiva, extraio o seguinte conceito dos 

ensinamentos de Aliomar Baleeiro (BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à 

ciência das fi nanças. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 259, grifo nosso) em 

suas lições introdutórias à ciência das fi nanças:

A capacidade contributiva do indivíduo significa sua idoneidade econômica 

para suportar, sem sacrifício do indispensável à vida compatível com a 

dignidade humana, uma fração qualquer do custo total de serviços públicos. Não 

podendo medi-la em todos os casos, nem contando com a inteira sinceridade 

do contribuinte, o legislador estabelece, através do fato gerador de cada imposto, 

um sistema de indícios e presunções dessa capacidade fi scal. A propriedade de 

imóveis ou de riquezas mobiliárias, como ações de sociedades anônimas, títulos 

públicos etc., o recebimento de herança, a aquisição de bens, a percepção de 

rendas, a celebração de atos jurídicos, a despesa, sobretudo a que não se refere 

ao essencial à existência, são elementos indiciários da capacidade contributiva.

Da defi nição identifi ca-se duas formas de violação do princípio. A primeira 

seria a incidência tributária que sacrifi caria “o indispensável à vida compatível com 

a dignidade humana”. Ora, como imaginar que ocorre esse sacrifício em razão da 

incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS quando o próprio custo 

desses tributos é repassado economicamente pelas pessoas jurídicas contribuintes 

ao consumidor fi nal dos serviços prestados? Quem sofreria esse sacrifício? O 

consumidor fi nal? Mas o consumidor fi nal não é obrigado ao pagamento de 

nada, ele somente consome aquilo que ele mesmo elege como importante para 

si. Já o indispensável à vida de uma empresa subsume-se à lógica do mercado. Se 

todas as empresas submetem-se igualmente à exação e transferem igualmente 

seus custos ao consumidor final, somente haveria violação ao princípio se 

houvesse uma quebra generalizada no setor. Não é o que parece ter acontecido. 

A conclusão é que, nessa dimensão, o princípio da capacidade contributiva é 

imprestável para defi nir a não incidência das contribuições ao PIS/PASEP e 

COFINS sobre o valor correspondente ao ICMS.

Em outro aspecto do princípio da capacidade contributiva, que pode 

também ser extraído da mesma lição de Aliomar Baleeiro suso transcrita 
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(segunda parte grifada), sua violação consistiria na eleição pelo legislador 

de um fato gerador do tributo que não representasse qualquer indício ou 

presunção dessa capacidade fi scal. Dito de outra forma, no fato gerador do 

tributo deve estar necessariamente uma manifestação presumida de riqueza 

do contribuinte (eleição de um fato-signo presuntivo de riqueza). Esse fato-

signo corresponde à existência e acumulação de patrimônio, à aquisição de 

renda ou à disponibilização da renda através do consumo. Forma-se a tríade das 

manifestações de riqueza: patrimônio, renda, consumo.

Bem, no caso das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, o seu fato 

gerador é a receita bruta, aqui especifi camente aquela proveniente da circulação 

mercantil ou prestação de um serviço remunerado (pois o foco está no ICMS), 

o que se enquadra no conceito econômico de renda (sob o ponto de vista do 

contribuinte de direito, pois no ponto de vista do contribuinte de fato trata-

se de consumo). O que importa saber então é: se o valor pago pela venda dos 

bens ou serviços que ingressa na contabilidade da empresa prestadora e que 

será utilizado para o pagamento do ICMS devido por ela mesma na condição 

de contribuinte de direito representa receita sua, ou não. Se for receita sua, há 

fato-signo presuntivo de riqueza em obediência ao princípio da capacidade 

contributiva.

Enfi m, a discussão sobre a violação ao princípio da capacidade contributiva 

deságua inevitavelmente na defi nição da natureza jurídica do valor recebido pela 

empresa e que será por ela utilizado para pagar o ICMS. E essa defi nição quem 

dá não é só a natureza das coisas, mas também a legislação ordinária, como 

veremos abaixo.

2 - Do valor destinado ao pagamento do ICMS como receita bruta.

A primeira questão é saber se o valor a ser utilizado para o pagamento de 

tributos representa receita bruta da empresa prestadora porque esta é a base de 

cálculo mais ampla das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, consoante os 

arts. 1º, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (totalidade das receitas):

Lei n. 10.833/2003

Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 

com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil.

[...]
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Lei n. 10.637/2002

Art. 1º A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil.

[...]

De observar que os conceitos legais de receita bruta e receita líquida 

antecedem à Constituição Federal de 1988 e são dados pelo art. 12 e § 1º, do 

Decreto-Lei n. 1.598/1977 (dispositivos que até então não foram declarados 

inconstitucionais), transcrevo abaixo:

Decreto-Lei n. 1.598/1977

Art. 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da 

venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.

§ 1º - A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída 

das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos 

impostos incidentes sobre vendas.

[...]

RIR/99

Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída 

das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos 

impostos incidentes sobre vendas (Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, art. 12, § 1º).

Como bem rememorado na sustentação oral feita pela advogada da 

empresa contribuinte, o art. 12, do Decreto-Lei n. 1.598/1977, sofreu recentes 

modifi cações pela Lei n. 12.973/2014 apenas para esclarecer o conteúdo que já 

tinha antes, destrinchando o caput do art. 12 em quatro incisos, o seu § 1º em 

outros quatro incisos e com a adição dos §§ 4º e 5º. Transcrevo o texto atual, 

apenas a título ilustrativo:

Decreto-Lei n. 1.598/1977

Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei n. 12.973, de 2014)

I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela 

Lei n. 12.973, de 2014)

II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei n. 12.973, de 

2014)

III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei n. 

12.973, de 2014)
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IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não 

compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei n. 12.973, de 2014)

§ 1º - A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (Redação dada pela Lei 

n. 12.973, de 2014)

I - devoluções e vendas canceladas; (Incluído pela Lei n. 12.973, de 2014)

II - descontos concedidos incondicionalmente; (Incluído pela Lei n. 12.973, de 

2014)

III - tributos sobre ela incidentes; e (Incluído pela Lei n. 12.973, de 2014)

IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII 

do caput do art. 183 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações 

vinculadas à receita bruta. (Incluído pela Lei n. 12.973, de 2014)

§ 2º - O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, 

no passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de 

receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.

§ 3º - Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer 

outro elemento de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá 

arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por 

administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual, 

ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a 

origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas. (Redação dada 

pelo Decreto-Lei n. 1.648, de 1978).

§ 4º - Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados, 

destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo 

prestador dos serviços na condição de mero depositário. (Incluído pela Lei n. 

12.973, de 2014)

§ 5º - Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores 

decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 

183 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações previstas no caput, 

observado o disposto no § 4º. (Incluído pela Lei n. 12.973, de 2014)

À toda evidência, as expressões “e dos impostos incidentes sobre vendas”, 

constante da redação original, e “tributos sobre ela incidentes”, constante da 

redação atual, além do § 5º da redação atual, deixam claro que o ISSQN e o 

ICMS devidos pela empresa prestadora de serviços na condição de contribuintes de 

direito fazem parte de sua receita bruta (pois incidem sobre parcela da receita 

bruta representada pelo faturamento da operação respectiva) e, quando dela 

excluídos, a nova rubrica que se tem é a receita líquida.

Essa situação não pode ser confundida com aquela outra decorrente 

da retenção e recolhimento do ISSQN e do ICMS pela empresa a título de 
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substituição tributária (ISSQN-ST e ICMS-ST). Nesse outro caso, a empresa 

não é a contribuinte, o contribuinte é o próximo na cadeia, o substituído. 

Quando é assim, a própria legislação tributária prevê que tais valores são 

meros ingressos na contabilidade da empresa que se torna apenas depositária 

de tributo (responsável tributário por substituição ou agente arrecadador) que 

será entregue ao Fisco. Então não ocorre a incidência das contribuições ao 

PIS/PASEP, COFINS, do IRPJ e da CSLL, já que não há receita da empresa 

prestadora. É o que estabelece o art. 279 do RIR/99:

Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da 

venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e 

o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei n. 4.506, de 1964, art. 44, e 

Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, art. 12).

Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos 

cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o 

vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.

A redação do suso citado art. 279, do RIR/99 é corresponde à do atual 

art. 12, § 4º, do Decreto-Lei n. 1.598/1977: “Na receita bruta não se incluem os 

tributos não cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante pelo 

vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário”.

Há portanto duas situações bem distintas. Se a empresa é a contribuinte 

de direito do ISSQN e do ICMS, esses tributos são recolhidos a título próprio, 

tendo em conta a sua própria capacidade contributiva demonstrada pelo volume 

de suas vendas que gera para si receita. Essa mesma receita demonstra também 

sua capacidade contributiva para o pagamento das contribuições ao PIS/PASEP 

e COFINS, também a título próprio, na condição de contribuinte de direito. 

Em verdade, o que existem são etapas econômicas sucessivas (vendas/circulação 

e receita) gerando tributações diversas, o que é perfeitamente coerente com o 

ordenamento jurídico.

Já quando a empresa prestadora é responsável tributária por substituição 

pelo pagamento do ISSQN-ST e do ICMS-ST, esses tributos são recolhidos 

por substituição, tendo em conta a capacidade contributiva do substituído, 

que também é demonstrada pelo volume de suas vendas (do substituto) a ele 

direcionadas (ao substituído). Aqui não há receita da empresa prestadora para 

o pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, já que o valor dos 

tributos (ISSQN-ST e ICMS-ST) não é produto de sua atividade, mas sim 

da obrigação legal de retê-los por razões de política fi scal. Não houvesse essa 
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obrigação, os tributos seriam pagos diretamente pelo substituído. Neste segundo 

caso, o valor dos tributos é produto da atividade do substituído. Desse modo, 

tanto num quanto noutro caso não existe qualquer violação ao princípio da 

capacidade contributiva.

3 - Do valor destinado ao pagamento do ICMS como faturamento.

Também importante é saber se o valor a ser utilizado para o pagamento 

de tributos representa uma parcela específica da receita bruta da empresa 

prestadora denominada de faturamento, porque esta é a base de cálculo das 

contribuições ao PIS/PASEP e COFINS na sistemática (antiga) cumulativa, 

consoante o arts. 2º, da Lei n. 9.718/1998:

Art. 2º As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas 

jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, 

observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.

Art. 3º O faturamento a que se refere o art. 2º compreende a receita bruta de 

que trata o art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação 

dada pela Lei n. 12.973, de 2014)

Menciono também o art. 3º apenas para registrar que na sistemática atual, 

depois da Lei n. 12.973/2014, as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, 

cumulativas ou não, passaram a ter por base de cálculo a receita bruta como um 

todo.

Pois bem, tanto o ICMS quanto o ISSQN e o IPI são tecnicamente 

classifi cados como impostos gerais sobre as vendas. A característica principal 

desse tipo de tributo é ter como fato gerador a manifestação de riqueza que 

se revela no momento da circulação da mercadoria, produto ou prestação de 

serviço. Ou seja, no fato gerador está o preço que o adquirente paga na operação 

de compra e venda que se revela como manifestação de riqueza tanto do 

adquirente (ótica do consumo) quanto do vendedor (ótica da renda), gerando 

uma tributação proporcional a todos os bens e serviços produzidos e postos em 

circulação pelas empresas (COSCIANI, Cesare. El impuesto al valor agregado. 

Trad. Carlos M. Giuliani Fonrouge. Buenos Aires: Depalma, 1969, p. 1).

Sob o ponto de vista econômico, na composição desse preço entram 

potencialmente todos os custos do vendedor (aluguel, pessoal, manutenção, 

insumos, etc.), inclusive aqueles decorrentes da carga tributária que suporta direta ou 

indiretamente.
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Não por acaso que esse tipo de tributação sempre foi o preferido ao 

longo da história, já que a tributação direta não atingia muitos contribuintes 

(poucos eram aqueles que possuíam bens ou rendimentos próprios). Além 

disso, o controle da tributação direta era mais difícil, exigia maior dispêndio de 

recursos por parte do Estado e não conseguia extrair dos contribuintes meios 

signifi cativos sem os incitar à revolta. De modo oposto, a tributação indireta 

atingia todos os contribuintes por igual no que consumiam e vinha embutida no 

preço, sem se revelar. Outrossim, sua base tributária sempre se atrelou diretamente 

ao desenvolvimento das relações comerciais que é crescente (VASQUES, Sérgio. 

Origem e fi nalidades dos impostos especiais de consumo. Revista Fórum de Direito 

Tributário - RFDT, ano 3, n. 17, p. 49-98, set./out. 2005).

Desse modo, os impostos gerais sobre as vendas não nascem historicamente 

com qualquer obrigação de se discriminar na fatura quaisquer custos suportados. 

Veja-se que, no Brasil, a própria obrigação de emitir fatura existia apenas para 

as vendas mercantis a prazo (e não para aquelas à vista), consoante o art. 1º, da 

Lei n. 187/36:

Art. 1º Nas vendas mercantis a prazo entre vendedor e comprador domiciliados 

no territorio brasileiro, aquelle é obrigado a emittir e entregar ou remetter a este 

a factura ou conta de venda e respectiva duplicata, que este lhe devolverá, depois 

de assignal-a, fi cando com aquella.

[...]

Se não havia sequer a obrigação de emitir fatura, certamente não havia 

obrigação de nela discriminar quaisquer custos tributários. Assim, é evidente que 

desde o nascedouro da tributação sobre as vendas tudo o que se paga na operação 

é - salvo deduções legais - o preço do produto, mercadoria ou serviço, ou seja: 

faturamento. O fato de haver ou não discriminação na fatura do valor suportado pelo 

vendedor a título de tributação decorre apenas da necessidade de se informar ou não 

ao Fisco, ou ao adquirente, o valor do tributo embutido no preço pago.

No caso dos impostos sobre as vendas, essa necessidade somente surgiu 

quando os diversos ordenamentos jurídicos passaram a adotar o lançamento por 

homologação (informação ao Fisco) e/ou o princípio da não-cumulatividade 

(informação ao Fisco e ao adquirente), sob a técnica específi ca de dedução de 

imposto sobre imposto (imposto pago sobre imposto devido ou “tax on tax”). 

Isto porque as demais técnicas utilizáveis pelo princípio da não-cumulatividade 

(métodos aditivos direto/indireto e método subtrativo base sobre base) não 

fazem uso do crédito na fatura (invoice credit).
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No primeiro caso, a discriminação na fatura do custo tributário suportado 

foi imposta para permitir ao Fisco efetivar a fi scalização do autolançamento 

(lançamento por homologação) efetivado pelo vendedor contribuinte do 

imposto. No segundo caso, a discriminação na fatura se tornou obrigatória 

para, além de permitir ao Fisco realizar a apuração, permitir ao contribuinte 

contabilizar o crédito de imposto que irá utilizar para calcular o saldo do tributo 

devido dentro do princípio da não cumulatividade sob a técnica de dedução de 

imposto sobre imposto.

Tal foi o que aconteceu no Brasil, v.g., com o advento do Imposto sobre 

Consumo, que previu o autolançamento pelo contribuinte na nota fi scal (arts. 

19 e 20, da Lei n. 4.502/1964) e, posteriormente, com a Reforma Tributária 

de 1965 que criou o ICM não-cumulativo e o IPI não-cumulativo (arts. 11 e 

12 da EC n. 18/65), sob a sistemática de dedução de imposto sobre imposto. 

E tal é o que acontece com o ICMS, onde autolançamento pelo contribuinte na 

nota fi scal existe apenas para permitir ao Fisco efetivar a fi scalização a posteriori, 

dentro da sistemática do lançamento por homologação e permitir ao contribuinte 

contabilizar o crédito de imposto que irá utilizar para calcular o saldo do tributo 

devido dentro do princípio da não cumulatividade sob a técnica de dedução de 

imposto sobre imposto. Não se trata em momento algum de exclusão do valor do 

tributo do preço da mercadoria ou serviço.

Essa lógica levou o extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR e este 

Superior Tribunal de Justiça - STJ a sumularem a matéria por nada menos que 

quatro vezes, no que se refere às contribuições ao PIS e FINSOCIAL, matéria 

em tudo semelhante à presente (PIS/PASEP e COFINS), transcrevo:

Súmula n. 191/TFR: É compatível a exigência da contribuição para o PIS com o 

Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrifi cantes.

Súmula n. 258/TFR: Inclui-se na base de calculo do PIS a parcela relativa ao ICM.

Súmula n. 68/STJ: A parcela relativa ao ICM inclui-se na base de calculo do PIS.

Súmula n. 94/STJ: A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de calculo do 

FINSOCIAL.

Não é demais rememorar que tanto o extinto ICM quanto o extinto 

Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrifi cantes deram origem ao atual ICMS 

previsto na Constituição Federal de 1988 e eram objeto de autolançamento na 

nota fi scal.

Desse modo, os valores do ISSQN e do ICMS, destacados na nota, devidos 

e recolhidos pelas empresas vendedoras de mercadorias e/ou prestadoras de 
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serviços em razão de suas vendas de bens e serviços compõe o faturamento 

dessas empresas, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS/

PASEP e COFINS, não havendo aí qualquer afronta ao art. 110, do CTN, 

porque o conceito de faturamento empregado não diverge daquele histórica e 

juridicamente construído em Direito Privado, como demonstrado.

4 - Da distorção possível: redução dos créditos de PIS/PASEP e COFINS não-

cumulativos com aumento da tributação para determinadas empresas.

No caso específi co do ISSQN e do ICMS, como estes integram o preço das 

mercadorias ou serviços, seu valor é computado tanto para fi ns de pagamento 

das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS quanto para fi ns de creditamento 

das mesmas contribuições. Trata-se de consequência do fato de que o imposto 

é destacado em nota fi scal apenas para fi ns de controle e não-cumulatividade.

Acaso se entenda pela retirada do valor a ser pago a título de ISSQN 

ou ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, a 

consequência lógica é também a sua retirada da base de cálculo dos créditos 

de PIS/PASEP e COFINS não-cumulativos, sob pena de desarmonizar o 

sistema, afetando sua isonomia. Isto porque o pressuposto dessa retirada é que 

o ISSQN e o ICMS não integram o valor do serviço ou do bem, como defende 

o Relator Min. Napoleão. Sendo assim, se não integram o valor do serviço ou do 

bem para ser tributado pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, também não 

integram o valor do serviço ou do bem para gerar crédito das referidas contribuições. 

Veja-se, que os arts. 3º, II, das Leis n. n. 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem 

o creditamento dos preços dos bens e serviços utilizados como insumos e não o 

creditamento dos tributos, a saber:

Lei n. 10.833/2003

Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar 

créditos calculados em relação a:

[...]

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 lubrifi cantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 

2º da Lei n. 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, 

ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classifi cados nas 

posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei n. 10.865, de 2004)

[...]
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Faço essa observação apenas para registrar que no presente julgamento 

é preciso não descurar da noção de Sistema Tributário. Com efeito, o 

impacto econômico de uma determinada razão de decidir, como fundamento 

determinante em um recurso representativo da controvérsia, pode extrapolar o 

caso dos autos para atingir também matérias ali não analisadas.

Neste caso, a decisão isolada pela negativa de inclusão do ISSQN na base 

de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS irá gerar um aumento 

da carga tributária sobre as empresas que fazem grande uso de prestação de serviços 

como insumo e têm como atividade principal qualquer outra que não seja a 

prestação de serviços, já que seus créditos de PIS/PASEP e COFINS sofrerão 

signifi cativa redução, pois o ISSQN não será componente do preço do insumo.

Já em relação ao ICMS, a decisão isolada pela negativa de inclusão do 

ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS irá gerar 

um aumento da carga tributária sobre as empresas que fazem grande uso da aquisição 

de bens como insumo e têm como atividade principal a prestação de serviços, já 

que seus créditos de PIS/PASEP e COFINS sofrerão signifi cativa redução, 

pois o ICMS não será componente do preço do insumo. Desse modo, o destino 

desses tributos está atrelado um ao outro.

5 - Do julgamento proferido pelo STF no RE n. 240.785/MG.

Consoante fartamente noticiado nos meios de comunicação, o Supremo 

Tribunal Federal - STF, em recente julgamento de matéria análoga, considerou 

inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao 

PIS/PASEP e COFINS. O precedente restou fi rmado com a seguinte ementa:

Tributo. Base de incidência. Cumulação. Impropriedade. Não bastasse a ordem 

natural das coisas, o arcabouço jurídico constitucional inviabiliza a tomada de 

valor alusivo a certo tributo como base de incidência de outro.

COFINS. Base de incidência. Faturamento. ICMS. O que relativo a título de 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços não compõe 

a base de incidência da Cofi ns, porque estranho ao conceito de faturamento (RE n. 

240.785/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8.10.2014).

Considerou o STF que a base de cálculo da COFINS somente poderia 

incidir sobre a soma dos valores obtidos nas operações de venda ou de prestação 

de serviços (faturamento). Dessa forma, assentou que o valor retido a título 

de ICMS não refl etiria a riqueza obtida com a realização da operação, pois 

constituiria ônus fi scal e não faturamento.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

168

Em que pese o posicionamento do STF, registro, com todas as vênias, que 

a caracterização do valor do tributo como “ônus fi scal” somente é válida para 

os casos de substituição tributária, conforme já explicitei no item “2”, situação 

em que a empresa é mera depositária do valor do tributo. Outrossim, o julgado 

proferido não pode de modo algum ser tomado como sendo o posicionamento defi nitivo 

da Corte Suprema tendo em vista a pendência do julgamento do RE n. 574.706/

PR (este em sede de repercussão geral) e da ADC n. 18/DF, referentes ao ICMS. 

Especifi camente quanto ao ISSQN, ainda há o RE n. 592.616/RS a ser julgado 

também em sede de repercussão geral.

Sendo assim, com todas as vênias, discordo da tese levantada pelo Relator 

segundo a qual: “a) as verbas recebidas a título de tributo indireto são verbas 

que transitam apenas pelo contribuinte de direito e que devem ser repassadas aos 

reais titulares do quantum apurado, razão pela qual, não podem ser incluídas 

no faturamento da empresa para quantifi car valores devidos a título de PIS e de 

COFINS”. Em verdade, é justamente o oposto, conforme demonstrei e conforme 

esta Primeira Seção já referendou no recurso representativo da controvérsia 

REsp n. 1.330.737-SP (Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 

10.6.2015) e não é demais lembrar que o Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

relator do presente processo, foi vencido no julgamento do precedente quando 

sustentou a mesma posição que agora sustenta.

Por fi m, registro a necessidade de estabilidade e coerência da jurisprudência 

deste STJ que já possui duas súmulas a respeito do tema e um recurso 

representativo da controvérsia, além de duas outras súmulas do extinto TFR, 

tudo em obediência aos princípios estabelecidos no art. 926 do CPC/2015:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, 

íntegra e coerente.

A estabilidade exigida no princípio diz respeito à jurisprudência 

específi ca do tema já formada por inúmeros precedentes já julgados pelo STJ. 

Já a coerência alcança os fundamentos determinantes dos precedentes que 

examinaram matéria semelhante. E aqui mais uma vez menciono: Súmula n. 

191/TFR; Súmula n. 258/TFR; Súmula n. 68/STJ; Súmula n. 94/STJ; e recurso 

representativo da controvérsia REsp n. 1.330.737-SP, Primeira Seção, Rel. Min. 

Og Fernandes, julgado em 10.6.2015.

Outrossim, alerto para aqueles que por ventura vierem a abraçar a posição 

do relator que a alteração de tese jurídica (fundamentos determinantes) adotada 
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em enunciados sumulares ou recursos representativos da controvérsia deverá 

sempre obedecer aos parâmetros estabelecidos pelo CPC/2015, a saber:

Art. 927. [...]

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, 

quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em 

julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e 

da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a 

rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo 

Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de 

casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse 

social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou 

de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de 

fundamentação adequada e específi ca, considerando os princípios da segurança 

jurídica, da proteção da confi ança e da isonomia.

[...]

Sendo assim, sugiro para efeito de recurso repetitivo, a tese de que: “O 

valor do ICMS, destacado na nota, devido e recolhido pela empresa compõe seu 

faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e 

COFINS, sendo integrante também do conceito maior de receita bruta, base de 

cálculo das referidas exações”.

Ante o exposto, divirjo do Relator no ponto onde não reconhece a inclusão 

do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, pois 

entendo pela legalidade dessa inclusão, de modo que nego provimento ao recurso 

especial do particular.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Em relação ao recurso especial da Fazenda Nacional, entendo por 

acompanhar o relator. Isto porque a Corte Especial deste STJ já fi rmou o 

entendimento de que a restrição legislativa do artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 

9.718/1998 ao conceito de faturamento (exclusão dos valores computados como 

receitas que tenham sido transferidos para outras pessoas jurídicas) não teve 

efi cácia no mundo jurídico já que dependia de regulamentação administrativa e, 

antes da publicação dessa regulamentação, foi revogado pela Medida Provisória 

n. 2.158-35, de 2001.Transcrevo:
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Processual Civil e Tributário. Agravo regimental. Embargos de divergência. PIS 

e COFINS. Base de cálculo. Art. 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998. Norma de efi cácia 

limitada. Não-aplicabilidade. Súmula 168/STJ. Precedentes.

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a embargos de 

divergência.

2. A embargante sustenta que “a norma em apreço teve vigência e efi cácia plena, 

independentemente de não ter sido editada a regulamentação administrativa”.

3. No seio das Turmas integrantes da 1ª Seção, restou fi rmada posição no 

sentido de que “se o comando legal inserto no artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998 

previa que a exclusão de crédito tributário ali prevista dependia de normas 

regulamentares a serem expedidas pelo Executivo, é certo que, embora vigente, 

não teve efi cácia no mundo jurídico, já que não editado o decreto regulamentador, 

a citada norma foi expressamente revogada com a edição de MP n. 1.991-18/2000” 

(AgRg no Ag 596.818/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.2.2005).

4. Conforme posicionamento exarado pelo colendo STF (MI n. 20/DF, Rel. 

Min. Celso de Mello, DJ 22.11.1996), as normas de efi cácia limitada são aquelas 

que apresentam “aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente 

incidem totalmente sobre esses interesses, após uma normatividade ulterior que lhes 

desenvolva a aplicabilidade”.

5. Se o comando legal inserto no art. 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998 previa que 

a exclusão de crédito tributário ali prevista dependia de normas regulamentares 

a serem expedidas pelo Executivo, é certo que, embora vigente, não teve efi cácia 

no mundo jurídico, já que não editado o decreto regulamentador, a citada norma 

foi expressamente revogada com a edição de MP n. 1.991-18/2000. Não comete 

violação do art. 97, IV, do CTN o decisório que em decorrência desse fato não 

reconhece o direito de o recorrente proceder à compensação dos valores que 

entende ter pago a mais a título de contribuição para o PIS e a COFINS.

6. In casu, o legislador não pretendeu a aplicação imediata e genérica da lei 

sem que lhe fossem dados outros contornos como pretende a recorrente, caso 

contrário, não teria limitado seu poder de abrangência. Precedentes desta Corte 

Superior.

7. Incidência do teor da Súmula 168/STJ: “Não cabem embargos de divergência, 

quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão 

embargado”.

8. Agravo regimental não-provido (AgRg nos EREsp n. 529.034/RS, Corte 

Especial, Rel. Min. José Delgado, julgado em 7.6.2006).

E nessa mesma linha: AgRg no Ag 596.818/PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Luiz Fux, DJ de 28.2.2005; EDcl no AREsp 797.544/SP, Primeira Turma, 

Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14.12.2015, AgRg no Ag 544.104/PR, 

Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28.8.2006; AgRg nos EDcl 
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no Ag 706.635/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.8.2006; AgRg 

no Ag 727.679/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 8.6.2006; 

AgRg no Ag 544.118/TO, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 

2.5.2005; REsp 438.797/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

DJ 3.5.2004; e REsp 445.452/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 

10.3.2003; dentre outros.

Por consequência, integram a base de cálculo das contribuições ao PIS/

PASEP e COFINS os os valores que, computados como receita, tenham sido 

transferidos para outra pessoa jurídica.

Assim, sugiro a seguinte tese para efeito de recurso representativo da 

controvérsia: “O artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998 não teve efi cácia jurídica, 

de modo que integram o faturamento e também o conceito maior de receita 

bruta, base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, 

computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica”.

Desse modo, acompanho Relator e dou provimento do recurso especial da 

Fazenda Nacional.

Ante o exposto, divirjo do Relator no ponto onde não reconhece a inclusão 

do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, pois 

entendo pela legalidade dessa inclusão, de modo que nego provimento ao recurso 

especial do particular e dou provimento do recurso especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Estou acompanhando o voto do 

eminente Relator, quanto ao recurso da Fazenda Nacional. Mas, quanto ao 

recurso do contribuinte, pelos fundamentos do voto ora apresentado pelo 

Ministro Mauro Campbell Marques, vou pedir a mais respeitosa vênia, para 

acompanhar a divergência. Isso porque, como o Ministro Mauro Campbell 

Marques demonstrou, na ementa que Sua Excelência acabou de ler, esta mesma 

Seção julgou um recurso repetitivo, em que entendeu, em uma situação símile, 

que o ISS é base de cálculo do PIS e da COFINS.

Então, entendo que, por uma questão de coerência com a conclusão 

adotada nesse outro repetitivo, de relatoria do Ministro Og Fernandes, devo 

acompanhar a divergência, inaugurada pelo Ministro Mauro Campbell Marques, 

pedindo vênia ao Ministro Relator.






