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Devido a análise da decisão do STF no RE nº 574.706/PR, emitido em 

15/03/2017, e, após embargos da PGFN, da decisão nos Embargos ao mesmo RE, 

emitido em 13/05/2021, e da análise dos Pareceres emitidos pela PGFN nºs 12.943 e 

14.483, entendemos que existem pontos a serem aprofundados e esclarecimentos a 

serem prestados pela Administração Tributária da RFB e pela PGFN, em prol da 

correta aplicação das decisões do STF, da Lei nº 10.522/2001, e das prerrogativas e 

atribuições legais dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil. 

Referido acórdão preferido nos autos do RE nº 574.706/PR, foi relatado pela 

Ministra Cármen Lúcia, em que ela traz um resumo do que cada parte alega, 

chamamos atenção para as alegações da PGFN (União – recorrida) quanto a sua tese 

de que o ICMS é custo (portanto faz parte da aquisição - entrada) na composição 

(formação) do preço da mercadoria ou serviço e que, portanto, deveria compor a 

base de cálculo das contribuições (faturamento / receita bruta), conforme 

reprodução a seguir: 
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Como se vê acima, o entendimento / argumento da PGFN era que há uma 

premissa / dogma (que foi afastado na decisão do STF) de que como o ICMS compõe o 

custo da mercadoria ou serviço (na entrada - aquisição) ele também deve fazer parte 

do seu faturamento, quando da sua venda ou prestação de serviço ao destinatário 

(saída).  

Neste mesmo sentido, nas discussões travadas pela PRFN4 nos autos do 

citado RE ela fez os seguintes esclarecimentos, indagações e afirmações: 
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Fica evidente que a PGFN desde o início embasou seu entendimento de 

que o ICMS fazia parte do custo (compra – entrada) da mercadoria ou serviço na 

aquisição, independentemente da natureza / origem desse custo (compra), e que seu 

valor estava contido no preço (custo) que iria se converter em receita quando de 

uma operação, seguinte, de venda desse produto adquirido. 

Na verdade, a PGFN afirmava e continua afirmando nos seus Pareceres 

nºs 12.9431 e 14.4832 que o ICMS compõe a base de cálculo dos créditos das 

contribuições nas entradas, mesmo após o que se discutiu e decidiu no referido 

julgamento. 

Vê-se, claramente acima, que as defesas formuladas pelo impetrado 

(UNIÃO através da PGFN) trataram sim do entendimento de que o ICMS faz parte do 

custo/ preço da mercadoria / serviço, e o STF decidiu sobre o assunto no acórdão. 

Além do relatado pela Ministra Cármen Lúcia e acima reproduzido, o 

Ministro Edson Fachin também informa qual foi a discussão inicial, demonstrando que, 

                                                           
1 Exemplo: “43. Nessa perspectiva da análise da legislação, o ICMS, quando se está a tratar de PIS e COFINS, 
compõe o custo de aquisição da mercadoria ou serviço e gera direito a crédito”. [...] 
54. Como visto, os fundamentos legais para as apurações de débitos e créditos de PIS e COFINS não são idênticos, 
de modo que não parece possível estender, de forma automática, os efeitos da decisão do STF para a apuração dos 
créditos. Assim, com o julgamento do Tema n. 69, ainda que se tenha reconhecido que o ICMS deixa de compor o 
faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS, a composição do imposto estadual no valor/custo de aquisição 
de bens, serviços etc. não sofreu alterações, pois a sua exclusão deste conceito (de valor de bens/serviços e 
consequentemente do crédito de PIS e COFINS) somente poderia decorrer da própria decisão do STF no Tema n. 
69, ou de previsão legal. Ao que tudo indica, nenhuma das hipóteses se faz presente”. 
 
2 Reprisou os textos do Parecer SEI nº 12.943 e acrescentou, dentre outros exemplos: “21. Ocorre que a 
jurisprudência da Suprema Corte inclina-se no sentido de que a inconstitucionalidade por arrastamento só tem 
lugar no controle concentrado[4]. E, ainda que fosse possível argui-la no controle difuso, dois obstáculos ainda 
subsistiriam: não há relação de dependência ou interdependência entre a tomada de créditos e débitos de 
PIS/COFINS, vale dizer, o paralelismo é desejável, mas não é constitucionalmente obrigatório; e, eventual 
reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 não tornaria 
possível a apuração de créditos sem a inclusão do ICMS que compõe o preço de aquisição. Tal medida exigiria 
inolvidável modificação dos diplomas legais ora discutidos, como já apontado no Parecer SEI Nº 12943/2021/ME. 
22. Em arremate, não se vislumbra, com base apenas no conteúdo do acórdão, a possibilidade de se proceder ao 
recálculo de créditos de PIS/COFINS apurados nas operações de entrada, porque a questão não foi, nem poderia ter 
sido, discutida no julgamento do Tema 69”. 
 



RE Nº 574.706/PR E SEUS EMBARGOS X PARECERES PGFN X VINCULAÇÃO 

Página 4 de 24 

 

em parte, a não cumulatividade das contribuições foi sim discutida nos autos (ao 

contrário do informado pela PGFN) e peticionada pelo autor (Imcopa Importação, 

Exportação e Indústria de Óleos Ltda., pessoa jurídica optante pelo lucro real e que 

apurava suas contribuições, para o período do pedido, no regime cumulativo  

(12/2001 a 11/2002 para o PIS/Pasep e 12/2001 a 01/2004 para a Cofins) e pelo 

regime não cumulativo (a partir de 12/2002 para o PIS e a partir 02/2004 para a 

Cofins), conforme reprodução a seguir: 

 
 

Vamos demonstrar do que tratou especificamente parte do voto da 

Ministra Cármen Lúcia (páginas 10 a 27 do Inteiro Teor do Acórdão - arquivo extraído 

do site do STF). A Ministra a partir do item 4 de seu voto traz a informação do que foi 

discutido no RE 240.785, em que também tratou da questão de o ICMS compor o 

custo da mercadoria ou serviço e o faturamento (base de cálculo das contribuições), 

e de que havia duas teses:  

1ª –  que foi vencida, que entendia que o ICMS comporia o preço da 

mercadoria ou serviço e, portanto, afirmava que também deveria 

compor o faturamento; e  
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2ª – vencedora, que entendia o contrário, não compunha o preço da 

mercadoria e, portanto, não compunha o faturamento. Ela foi além e 

disse que havia preocupação dos ministros quanto a constituir o ICMS 

custo da mercadoria ou do serviço. 

 

 
 

Na época, o Ministro Eros Grau votou no sentido de que o ICMS integrava 

o preço da mercadoria ou serviço (evidentemente que para que isso ocorra, integrar 

o preço, o ICMS deveria também compor seu custo na entrada, esta é uma condição 

obrigatória e necessária para que se chagasse a essa conclusão), mas foi vencido: 
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Como veremos a tese da PGFN foi vencida, pois, por maioria, o STF 

entendeu que o ICMS não faz parte do custo (a Ministra em seu voto vencedor, 

afastou / rechaçou expressamente o ICMS da composição do custo, e também o 

excluiu da base de cálculo das contribuições e do faturamento). 
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Abaixo os trechos finais do voto da Ministra Cármen Lúcia, em que ficou 

claro que o afastamento do valor do ICMS da composição do custo da mercadoria ou 

serviço (tese que a PGFN mantém nos Pareceres PGFN nºs 12.943 e 14.483 ao afirmar 

que o ICMS compõe a base de cálculo dos créditos das contribuições nas entradas) e 

também o afastou da base de cálculo das contribuições e do faturamento: 
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De fato, de acordo com o art. 481 do Código Civil, se trata de apenas uma 

operação de compra e venda3, e não de duas operações desagregadas uma da outra, 

uma de compra e outra de venda. “A” vende a mercadoria para “B”. Para “A” o ICMS 

não integra o faturamento/receita bruta para fins de débito das contribuições e para 

“B” também não integra o custo, para fins de crédito, pois se trata da mesma operação 

e  mercadoria. Tanto a venda de “A” quanto a compra por “B” ocorrem sem o ICMS em 

suas composições. E não poderia ser diferente, pois como calcular créditos sobre o 

ICMS se ele não compõe o custo de aquisição? Isto não é possível. É o que se pode 

concluir da decisão do STF. 

Como o STF decidiu que o ICMS não compõe o custo da mercadoria e não 

compõe o faturamento, conclui-se que o valor do ICMS deve ser apartado do valor do 

bem ou serviço em uma compra e venda, ou seja, do valor da compra para o 

adquirente e do valor da venda para o alienante (mesma operação e mercadoria). E 

assim, regra geral, são procedidos os registros contábeis para os contribuintes do 

ICMS. 

Ainda neste acórdão, um dos ministros que divergiram do voto da 

Ministra Cármen Lúcia foi o Ministro Gilmar Mendes, e ele deixa claro sua posição de 

que o ICMS compõe o custo da mercadoria ou serviço, na operação de compra e na 

operação de venda, porém, sua tese não foi a vencedora (ou seja, ele votava no 

mesmo sentido da tese da PGFN, que o ICMS faz parte do custo e, portanto, também 

faz parte do faturamento): 

                                                           
3 Código Civil:  TÍTULO VI  - Das Várias Espécies de Contrato  -  CAPÍTULO I  -  Da Compra e Venda  - 
 Seção I   - Disposições Gerais 
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de 
certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 
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Apesar da PGFN em seus pareceres entender que o ICMS não deve ser 

excluído da base de cálculo dos créditos do PIS/COFINS e de que o seu regime não 

cumulativo não teria sido tratado no julgamento, no RE o Ministro Dias Toffoli 

abordou a questão de que não há previsão legal que o ICMS gere crédito de 

PIS/COFINS no regime não cumulativo das contribuições, assim como não deveria ser 

excluído da base de cálculo de incidência (dos débitos), mantendo a coerência da tese 
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de que se o ICMS compusesse o custo, deveria compor também o faturamento, 

conforme tela abaixo: 

 

 

 

Porém, também não podemos olvidar que se o IPI não compunha, por 

que o ICMS deveria?  

Vemos também que não foi tratado nos autos judiciais de operações de 

compra e venda entre não contribuintes do ICMS e contribuintes do ICMS, e vice-

versa. A análise se deu apenas com uma parte conhecida (autor) que era contribuinte 

do ICMS e das Contribuições. 

Ao final o Extrato da Ata do julgamento acima, RE 574.706/PR - Tema 69: 
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Voltando à decisão de que o ICMS não compõe o custo (na entrada - 

compra) que foi decidida pelo STF no RE 574.706/PR (tratado acima), o Ministro 

Alexandre de Moraes também rememorou tal julgamento em seu voto nos Embargos 

apresentados pela PGFN ao citado RE em 2021, abaixo reproduzido: 
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Fica demonstrado e comprovado acima que a questão de o ICMS não 

fazer parte do custo (entrada) foi sim discutida nos autos do RE 574.706/PR e em seus 

Embargos, e foi expressamente tratada no voto da Ministra Cármen Lúcia. A definição 

de custo é aplicada ao adquirente, na operação de compra, entrada de mercadoria, e 

afeta diretamente ao creditamento no caso do PIS e COFINS não cumulativo. 

Na decisão dos Embargos o Ministro Alexandre de Moraes também 

enfatizou que “O acórdão embargado concluiu que o ICMS não está incluído no custo 

do produto. Por isso, não compõe o preço da mercadoria e, por conseguinte, exclui-se 

da definição de faturamento.”.  

Na mesma decisão em sede de Embargos o STF também decidiu, por 

maioria, que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições na operação 

de venda é o destacado na nota fiscal.  

Isso não quer dizer que não se poderá (RFB) efetuar outra análise quanto 

às operações de aquisição (custo / entrada), para verificar se o ICMS está ou não 

compondo indevidamente o custo das mercadorias / serviços e gerando creditamento 

indevido das contribuições do PIS ou COFINS no regime não cumulativo. Um fato está 
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relacionado a verificação do que determina os arts. 1º e 2º das Leis de regência das 

contribuições (que o ICMS não compõe o faturamento) e outro fato é o que determina 

o art. 3º (em especial os §$ 1º e 2º) das mesmas leis, quanto ao ICMS também não 

compor o custo das mercadorias (fato realmente discutido nos autos pela PGFN e no 

voto vencedor da Ministra Relatora Cármen Lúcia no RE 574.706/PR e no voto do 

Ministro Alexandre de Moraes nos Embargos).  

A ministra relatora Cármen Lúcia ainda acrescentou na discussão sobre os 

Embargos do Re 574.706/PR (pág. 34/35) o seguinte quanto ao RE 240.785: 

21. Embora a tese assentada no julgamento do presente recurso 

tenha sido adotada desde 2014 com o julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 240.785, cingiu-se aquela decisão à produção de efeitos 

inter partes. Essa circunstância foi expressamente discutida, naquela 

assentada, tendo consignado o Ministro Gilmar Mendes: [...] 

Tem-se, das discussões postas no Recurso Extraordinário n. 240.785, 

que o Plenário deste Supremo Tribunal, naquele julgamento, optou por 

não dotar o julgado de efeitos erga omnes, aguardando para fazê-lo 

neste processo, que, naquela data, tinha tido a matéria nele constante 

reconhecida como de repercussão geral. 

Abaixo o resultado do julgamento dos Embargos no RE 574.706/PR: 
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Assim, pelo que constou no julgamento e nos votos do RE 574.706/PR e 

dos seus Embargos, também ficou evidenciado que o ICMS não compõe o custo de 

aquisição das mercadorias e serviços (na compra). Esse foi o entendimento exposto no 

referido julgamento. 

Logo, conclui-se que o valor do ICMS também não compõe a base de 

cálculo dos créditos das contribuições do PIS e da COFINS, da mesma forma que não 

compõe o preço da mercadoria ou serviço e nem a base de cálculo dos débitos das 

contribuições.  

Porém, mesmo após as informações e discussões tratadas acima e 

extraídas diretamente das decisões judiciais, no Parecer nº 12.943/2021 (trechos 

abaixo transcritos), a PGFN ainda manteve a sua tese inicial, constante dos autos 

judicial do RE 574.709/PR, de que: O ICMS que custo que é geraria creditamento para 

as contribuições, apenas que com a decisão do STF não mais o manteve quanto ao 

faturamento / receita bruta. O que é de uma incoerência lógica com o próprio 

julgado: 

Parecer SEI nº 12.943/2021/ME4: 

                                                           
4 Assinado em 27/08/2021, inicialmente sigiloso, motivo pela qual expressava apenas uma mera opinião 
quanto ao creditamento as contribuições, senão seria público, porém, após a emissão do Parecer SEI nº 
14.483/2021/ME, datado e assinado em 23 e 24/09/2021, em que se baseia e cita expressamente este 
Parecer sigiloso, e após pedido de terceiros para acesso ao mesmo, a PGFN, em resposta datada de 
29/10/2021 decidiu afastar o sigilo deste Parecer, mesmo porque um Parecer público estava a citar 
um Parecer sigiloso, fato inconcebível 
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[...] 

41. O fundamento da decisão proferida pelo STF no Tema n. 69 

passa pela desconsideração do imposto estadual como receita do contribuinte, 

pois se entendeu que o ICMS representa grandeza pertencente, em última 

instância, à fazenda pública estadual. Não haveria, de acordo com este 

entendimento, riqueza percebida e tributável. Entretanto, esse entendimento, 

ao dispor sobre o alcance do termo "faturamento", parece não ter alterado a 

referência legal relacionada à tomada de créditos de PIS e COFINS, que leva em 

consideração o valor despendido na aquisição dos bens e serviços, neste 

compreendido o ICMS. 

42. O ICMS, nesse contexto, carrega em si o atributo de estar 

intrinsecamente integrado ao bem ou serviço transacionado, não havendo, 

portanto, a partir de sua incidência um valor de bem/serviço apartado do ICMS. 

Em outras palavras, não há que se falar em duas referências distintas de "valor 

de bens/serviços", uma com o ICMS, outra sem o ICMS. 

43. Nessa perspectiva da análise da legislação, o ICMS, quando 

se está a tratar de PIS e COFINS, compõe o custo de aquisição da mercadoria 

ou serviço e gera direito a crédito. 

[...] 

54. Como visto, os fundamentos legais para as apurações de 

débitos e créditos de PIS e COFINS não são idênticos, de modo que não parece 

possível estender, de forma automática, os efeitos da decisão do STF para a 

apuração dos créditos. Assim, com o julgamento do Tema n. 69, ainda que se 

tenha reconhecido que o ICMS deixa de compor o faturamento para fins de 

incidência de PIS e COFINS, a composição do imposto estadual no valor/custo 

de aquisição de bens, serviços etc. não sofreu alterações, pois a sua exclusão 

deste conceito (de valor de bens/serviços e consequentemente do crédito de PIS 

e COFINS) somente poderia decorrer da própria decisão do STF no Tema n. 69, 

ou de previsão legal. Ao que tudo indica, nenhuma das hipóteses se faz 

presente. 

[...] 

63. Desse modo, compreende-se que a exclusão do ICMS da base 

de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tal como definida pelo 

Tema n. 69, não autoriza a extensão à apuração dos créditos dessas 

contribuições, em razão da legislação de regência, em especial dos arts. 2º e 3º 

da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2004. 

Como se vê, os trechos acima destacados do Parecer SEI nº 

12.943/2021/ME traz dúvidas e não certezas, que é o que se esperava de um ato 

deste nível. O uso das expressões “....parece não ter alterado...” e “....não parece 

possível...”, demonstram incertezas na motivação, não há com elas como se chegar a 

uma conclusão enfática, plena e efetiva! 

Já o uso de “...nesse contexto...” e “Nessa perspectiva da análise da 

legislação...” percebe-se claramente que se trata de uma das possibilidades de um 
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contexto ou de uma das perspectivas de análise, porém com base no “...parece não 

ter alterado...” do item 42 do Parecer acima, ou seja, mera opinião/interpretação do 

parecerista baseado em dúvida.  

O Parecer SEI nº 14.483/2021/ME, este público, repete parte do que 

tratou o Parecer acima, e vai além e diz ser vinculante à RFB: 

[...] 

14. Não consta do julgado nenhuma alteração ou referência 

quanto à sistemática da não cumulatividade do PIS e COFINS, que possuem 

regramento infraconstitucional próprio, não tangenciado nas razões de decidir 

da Suprema Corte no julgamento do Tema nº 69. 

15. Sobre o tema, anote-se, a Coordenação-Geral de Assuntos 

Tributários (CAT/PGACCAT), por meio do Parecer SEI Nº 12943/2021/ME, 

esclareceu os questionamentos apresentados pela Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil no Parecer Cosit n. 10, de 1 de julho de 2021, 

concluindo, após percuciente análise, embasada no arcabouço normativo do 

direito material tributário, que: 

"66. Diante do exposto, e nos limites da atribuição 

regimental desta Coordenação-Geral de Assuntos Tributários, 

conclui-se que a exclusão do ICMS da base de cálculo da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tal como definida pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 69, não 

autoriza a extensão à apuração dos créditos dessas contribuições, 

em razão da legislação de regência, em especial dos arts. 2º e 3º da 

Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2004. 

67. Com isso, ratifica-se o item a da consulta formulada no 

Parecer Cosit n. 10, de 1 de julho de 2021, e retifica-se o item b, 

considerando a inexistência de lastro legal para fins de exclusão do 

ICMS na apuração dos créditos. 

[...] 

16. Prosseguindo, sob o aspecto processual, os pronunciamentos 

do Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706/PR, voltados à análise da base 

de cálculo do PIS e da COFINS, não abordaram a sistemática de creditamento 

do PIS e da COFINS cobrados no regime não cumulativo, e nem poderiam tê-lo 

feito, uma vez que a matéria não foi discutida no feito de origem (MS nº 

2006.70.00.030559-9/PR, digitalizado nos autos nº 5025144-

24.2019.4.04.7000). 

17. Nesse aspecto, vale recordar que uma vez fixadas as balizas 

entre o pedido deduzido pelo impetrante, as defesas formuladas pelo 

impetrado e, posteriormente, pela recorrente, o princípio da congruência, 

positivado no art. 141 do CPC[2], impede que o juiz decida além delas.  

18. Repise-se: a não cumulatividade discutida nos autos disse 

respeito somente ao ICMS, a qual serviu como pano de fundo para estabelecer 

o que seria retirado da base de incidência do PIS/COFINS. O regime não 
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cumulativo do PIS/COFINS, não foi debatido e nem poderia ter sido, por conta 

da necessária adstrição ao pedido do contribuinte. 

[...] 

IV - Conclusões e encaminhamentos  

60. Ante o exposto, conclui-se que cabe à Administração 

Tributária, consoante autorizado pelo art . 19, VI c/c 19-A, III, e § 1º, da Lei nº 

10.522/2002, observar, em relação a todos os seus procedimentos, que: 

a) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião 

do julgamento do Tema nº 69 da Repercussão Geral, “ O ICMS não compõe a 

base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”; 

b) O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do 

PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais; 

c) Não é possível, com base apenas no conteúdo do acórdão, 

proceder ao recálculo dos créditos apurados nas operações de entrada, seja 

porque a questão não foi, nem poderia ter sido, discutida nos autos; [...] 

Já quanto aos acréscimos deste último Parecer, como vimos e veremos, 

houve sim uma discussão acerca da não cumulatividade o ICMS, e de sua forma de 

cálculo, porém, vejamos como a Ministra Cármen Lúcia distribuiu os assuntos e 

discussões em seu voto no Inteiro Teor do Acórdão, inclusive quanto às discussões 

quanto ao ICMS compor o custo: 

Item 1, folha 10 – três parágrafos. Explicou que a PGR não 

apresentou parecer e de que isso não seria obstáculo para o julgamento; 

Item 2, folha 10 –  dois parágrafos. Da possibilidade de se 

conhecer do RE pela ausência de Embargos Infringentes, e de sua 

impossibilidade no caso de MS (origem); 

Item 3, folhas 11 a 16 – vinte e seis parágrafos. Tratou resumo do 

que se estava discutindo nos autos do RE, e transcreveu, parcialmente, as 

discussões do acórdão recorrido do TRF4; 

Item 4, folhas 17 a 19 – vinte parágrafos. Inicia este item 

tratando, em parte, das discussões que se deram no RE nº 270.785, em especial 

que demonstrou que os ministros da época revelaram preocupação 

quanto a constituir o ICMS custo da mercadoria ou serviço. Transcreveu o 

entendimento do Ministro Eros Grau, de que para ele o ICMS integrava o 

preço da mercadoria ou do serviço e de que, portanto, também fazia 

parte da definição de faturamento. Porém, o voto vencedor foi o do 

Ministro Marco Aurélio que se definiu pelo contrário, de que o ICMS não fazia 

parte do faturamento; 

Item 5, folhas 20 a 21 – dez parágrafos. Traz a discussão os 

ensinamentos transcritos de Roque Antônio Carrazza trazidos do RE 240.785, 

que trata apenas de ICMS (não tratou uma linha sobre não cumulatividade do 

ICMS), de que é inaceitável que os contribuintes o faturam, ingressos e receitas 
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pública trazidos de Aliomar Baleeiro, de que o ICMS não integra o patrimônio 

das empresas, apenas circula por suas contabilidades, e de que não faz parte do 

conceito de faturamento; 

  Item 6, folhas 21 a 23 – onze parágrafos. Trata da não 

cumulatividade do ICMS em cada operação prescrita na CRFB/1988, da análise 

contábil do mesmo e das lições, novamente, de Roque Antônio Carrazza sobre 

compensação; 

  Item 7, folhas 23 a 24 – três parágrafos. Com base na CRFB/1988 

elaborou tabela exemplificativa da incidência do ICMS numa cadeia de 

incidência, esclarecendo os cálculos e abstraindo informações dela, em especial 

de que o valor do ICMS destacado na “fatura” é aproveitado pelo contribuinte 

para compensar com o ICMS gerado na operação anterior e de que ele será 

recolhido e não constitui receita, que tem como destinatário a fazenda Pública 

estadual; 

  Item 8, folhas 24 a 25 – onze parágrafos. Esclarece a inviabilidade 

da apuração do ICMS em cada operação, adotando-se a chamada análise 

contábil ou escritural. Novamente invoca os ensinamentos transcritos de Roque 

Antônio Carrazza sobre compensação e escrita fiscal, e sobre o sistema “imposto 

sobre imposto”; 

  Item 9, folhas 25 a 26 – três parágrafos. Advoga que toda a 

digressão tratada sobre a forma de apuração o ICMS em seu regime não 

cumulativo, impõe a concluir que todo ele não se inclui na definição de 

faturamento, pelo que não poderia compor o faturamento. Mas vai além, e 

entende que o valor do ICMS incide sobre toda a operação, porém é 

indeterminável até se efetivar a operação, “afastando-se, pois, da 

composição do custo, devendo ser excluído da base de cálculo da 

contribuição ao PIS e da COFINS”, e novamente conclui que o ICMS não 

constitui receita ou faturamento o que haverá de se repassar à Fazenda Pública.    

  Item 10, folha 26 – um parágrafo. Informa que com base nos 

fundamentos anteriores, conclui que “o valor correspondente ao ICMS não pode 

ser validamente incluído na base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS”. 

  Item 11, folhas 26 a 27 – três parágrafos. Faz um alerta sobre a 

exclusão do ICMS cobrado na condição de substituto tributário da receita bruta 

(inciso I do art. 3º da Lei nº 9.718/1988 – que trata da cumulatividade das 

contribuições), de que o substituto efetua todo o recolhimento e importa em 

transferência integral à Fazendas Públicas, de que não há compensação e de 

que os demais contribuintes não efetuam recolhimentos posteriores. 

  Item 12, folha 27 – três parágrafos. Faz o fechamento do voto, 

com a proposta de tese do julgamento:  

Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso 

extraordinário para excluir da base de cálculo da contribuição ao 

PIS e da COFINS. 



RE Nº 574.706/PR E SEUS EMBARGOS X PARECERES PGFN X VINCULAÇÃO 

Página 19 de 24 

 

Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 

n. 512 do Supremo Tribunal Federal. 

Proponho como tese do presente julgamento: “O ICMS 

não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da 

COFINS”. 

Fica claro no voto de que a Ministra Cármen Lúcia (itens 4 e 9, que é o 

segundo item de maior número de parágrafos tratados por ela em seu voto) a 

composição do que se entende por valor da mercadoria ou serviço, em que se está 

excluindo o ICMS de suas composições, tanto para quem compra (custo), como para 

quem vende (receita). Seria ilógico e até “ilegal” se separar de uma operação de 

compra e venda em duas operações com se autônomas fossem. São apenas duas faces 

da mesma moeda, da mesma operação, da mesma mercadoria, com o mesmo valor 

(para quem compra o valor da mercadoria é custo para quem vende é receita, as duas 

sem o valor do ICMS as compondo). 

Dessa forma, nas discussões constantes do julgamento se tangenciou sim 

sobre fato relevante, que é o valor do ICMS não fazer parte da composição do custo 

da mercadoria ou serviço, o que afeta de forma direta a base de cálculo dos créditos 

do regime não cumulativo das contribuições, que se dá exatamente pelo valor dos 

bens ou serviços adquiridos (mercadorias, produtos, serviços), sem o valor do ICMS 

em sua composição. 

Portanto, pode-se concluir que separar o valor do ICMS do preço da 

mercadoria na venda e não separar da compra, em uma única operação de compra e 

venda (excluir o ICMS de uma e de outra não), seria o mesmo ruir todo o sistema 

tributário inscrito na CRFB/1988, no sentir do Ministro Marco Aurélio.  

Tanto o art. 2º quanto o art. 3º das leis de regência das contribuições 

tratam do valor do débito e do crédito, e ambos estão alinhados um com o outro: 

Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre 

a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% 

(sete inteiros e seis décimos por cento).           (Produção de efeito)           (Vide 

Medida Provisória nº 497, de 2010) 

[...] 

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica 

poderá descontar créditos calculados em relação a: 

[...] 

§ 1o  Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será 

determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta 

Lei sobre o valor:             (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) 

I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos 

no mês; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.833.htm#art93
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Mpv/497.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Mpv/497.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11727.htm#art36
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II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, 

incorridos no mês; 

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens 

mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;              

(Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)     (Vigência) 

IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos 

no mês. 

Se aplica sim a segregação do valor do ICMS do valor do custo da 

mercadoria ou serviço, devendo sim tal fato gerar extensão na apuração dos créditos 

dos PIS/COFINS, em especial o que determina o §1º do art. 3º das leis de regência das 

contribuições, já que o custo dos bens e serviços não tem (com a decisão do STF) em 

sua composição o ICMS e, portanto, a base de cálculo dos créditos também foi 

afetada pela decisão do STF, expressamente como visto acima. 

Vimos no relatório da Ministra Cármen Lúcia que foi a PGFN que trouxe a 

discussão nos autos de que o ICMS fazia parte do custo das mercadorias ou serviços 

(no caso do regime não cumulativo este fato é relevante de ser elucidado e 

compreendido) para infirmar que por tal motivo o ICMS também deve fazem parte do 

faturamento (portanto geraria débitos). Porém, como visto a Ministra rechaçou a tese 

da PGFN por completo (tanto o ICMS não compõe o custo quanto não compõe o 

faturamento). 

A PGFN tratou nos itens 17 e 18 de seu Parecer SEI nº 14.483/2021/ME, 

acima transcrito, de uma informação que caberia a ela aplicar em seus entendimentos 

e Pareceres, qual seja, o que não foi discutido nos autos não pode ela firmar e 

vincular ninguém, pois não há base legal para que seus entendimentos e 

interpretações tenham força de lei e vinculem alguém, apenas as decisões judiciais 

têm essa força legal.  

Assim, se a PGFN entende que o assunto não cumulatividade e a 

possibilidade do valor do ICMS gerar creditamento no regime não cumulativo, não 

foi tratado nos autos do RE 574.706/PR, por outro lado os arts. 19 e 19-A da Lei nº 

10.522/2002 também não permitem que ela se utilize de fatos que ela mesma afirma 

não terem sido discutidos em juízo para firmar ou impor vinculação a quem quer que 

seja.  

Porém, a defesa da PGFN4 foi expressa ao tratar do valor do ICMS 

compor o custo das mercadorias ou serviços, no pedido o autor é claro quanto aos 

créditos da não cumulatividade do PIS/COFINS, e o Ministro Dias Toffoli também foi 

claro quanto ao regime não cumulativo das contribuições 

Ainda a título de subsidiariedade, se fosse correto o entendimento da 

PGFN de que “Não é possível, com base apenas no conteúdo do acórdão, proceder ao 

recálculo dos créditos apurados nas operações de entrada, seja porque a questão não 

foi, nem poderia ter sido, discutida nos autos” (com o qual já demonstra-se acima não 

concordarmos), por si só não haveria também base legal para que tal Parecer 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12973.htm#art55
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12973.htm#art119
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vinculasse os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil quanto a não permitir 

que seja feita a “separação” do valor do ICMS da mercadoria ou serviço adquirido 

para fins de creditamento, pelo simples fato de que (pelo Parecer da PGFN) não teria 

havido a sua discussão nos autos e porque, nos termos da legislação vigente – art. 19 

da Lei 10.522/2002, a vinculação só se opera em havendo decisão judicial cujo tema 

tenha sido objeto da mesma desfavorável ao entendimento do fisco federal.  

Dessa forma a parte da conclusão quanto ao seu item “c” e que foi 

aprovada pelo PGFN é contra legem, pois concluiu que “a Administração Tributária 

passe a observar, em relação a todos os seus procedimentos, as conclusões 

consolidadas no mencionado parecer [...]”. 

Além do mais a PGFN não tem a atribuição legal, nos termos do art. 19 e 

19-A da Lei nº 10.522/2002, de gerar vinculação à RFB sobre assunto que, no 

entender da própria PGFN (vide item 16 e alínea “c” do item 60, todos abaixo 

reproduzidos, do Parecer SEI nº 14.483/2021, único Parecer da PGFN que tenta nos 

vincular a seu entendimento quanto aos créditos, visto ser um documento sem sigilo, 

diferente do Parecer SEI nº 18.035/2021 que está revestido de sigilo), não foi 

abordado e nem poderia ter sido abordado pelo STF no RE 574.706/PR, porque a 

PGFN entende que a matéria não foi discutida no feito de origem (MS). 

Se o creditamento se dá pelo valor dos bens e serviços, dos itens, e se o 

ICMS não mais os compõe não pode gerar creditamento também, esse é o 

entendimento expresso da maioria do STF. Porém, no Parecer a PGFN afirma que no 

valor despendido na aquisição dos bens e serviços está o ICMS incluído no seu custo, 

fato afastado / rechaçado pela Ministra Cármen Lúcia em seu voto e pelo Ministro 

Alexandre de Moraes nos Embargos, como vimos acima.  

 Demonstramos que há referência direta sim quanto ao ICMS não compor 

o custo da mercadoria ou serviço no voto do acórdão. Tendo em vista que o contrato 

de compra e venda trata de uma única operação de compra e venda, não sendo 

possível que a mercadoria transacionada seja apartada para o débito e NÃO para o 

crédito, a decisão da Ministra Cármen Lúcia é de que o ICMS deve ser apartado de 

ambos. Dessa forma, houve sim alteração dos conceitos até então vigentes, tanto 

para a composição do custo da mercadoria quanto da composição da receita bruta / 

faturamento (em ambos sem o valor do ICMS na sua composição). 

Ao contrário, o STF entende que o ICMS é um valor apartado do custo e 

da base de cálculo, ou seja, há o preço da mercadoria e o valor do ICMS, apartado um 

do outro, e o entendimento acima (item 42) do Parecer da PGFN é incompatível com o 

voto vencedor no RE. Evidentemente que isso só tem lógica para contribuintes do 

ICMS e das contribuições.  

Vê-se claramente que tais pareceres sequer esmiuçaram as duas 

decisões de que devia tratar, ou mesmo se debateu ou tratou dos trechos destacados  

nos votos no RE e nos seus Embargos acima tratados quanto ao custo, muito menos 

tratou do conteúdo da petição inicial e das defesas apresentadas pela PFN (que 

expressamente tratou do custo como condição necessária do faturamento). 
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E tais pareceres foram além, e dizem que a decisão “não parece” que não 

afetou o custo/creditamento, de que não foi discutido e nem poderia ter sido discutido 

porque se tratariam de matéria infraconstitucional. Ocorre que quem alegou tratar o 

ICMS como custo e por isso fazer parte do faturamento foi a própria PFN da 4ª região, 

como vimos no relatório da Ministra Cármen Lúcia, e ela e Alexandre de Moraes os 

rechaçou expressamente em seus votos. 

Outro agravante em relação à interpretação dada pela PGFN, é de que os 

créditos das contribuições sobre os bens e serviços devolvidos (item IV do §1º do art. 

3º acima reproduzido) se tratam na verdade de bens e serviços vendidos 

anteriormente e que não deverão ter o ICMS embutidos na base de cálculo das 

contribuições quando de sua venda (conforme decisão do STF), ou seja, apenas o 

valor dos bens e serviços foram tributados pelas contribuições, apartados do valor do 

ICMS.  

Neste caso (devolução), se poderia interpretar que para o creditamento 

da devolução pode o ICMS ser apartado e nos outros itens do parágrafo 1º do art. 3º 

das leis de regência das contribuições não?  

Ou a PGFN entende que na devolução o ICMS deverá (re)compor o 

creditamento?  

Na devolução de mercadoria vendida, não há sentido algum, nem lógica 

alguma, que venha o ICMS “recompor” e fazer parte da base de cálculo dos créditos 

das contribuições cujo valor do ICMS deles havia sido apartado e excluído!  

Resumindo tudo, não há como interpretar que no mesmo parágrafo 

primeiro seria possível interpretar que para um item (bem devolvido - IV) do mesmo 

dispositivo o ICMS não compõe e em outro (bem adquirido - I) compõe.  

Lembrando que nos dois casos o ingresso do bem (retorno ou aquisição) 

se trata de registro de custo (entrada) no estoque da pessoa jurídica, com toda 

implicação que isso também representa na questão do ICMS, nos dois casos a 

contabilização na entrada/reentrada do bem o ICMS vai ser da mesma forma tratado, 

apartando para fins da não cumulatividade dele. Isso também reforça nossa tese, e a 

do STF, de que o ICMS deve sim ser apartado do custo e também do faturamento.   

Agora vejamos sobre o que a PGFN pode nos vincular (com destaque 

nossos), nos termos da Lei e dos artigos citados no Parecer 14.483/2021:  

LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.  

 

D
ispõe sobre o Cadastro 
Informativo dos créditos não 
quitados de órgãos e 
entidades federais e dá 
outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

[...]  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.522-2002?OpenDocument
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Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor 
recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que 
inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão 
judicial ou administrativa versar sobre:    (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 
2019)  

[...]  
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria 

constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de 
Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas 
competências, quando:    (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)  

a) for definido em sede de repercussão geral ou 
recurso repetitivo; ou   (Incluída pela Lei nº 13.874, de 2019)  

[...]  
  
Art. 19-A.  Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de 
que trata o art. 19 desta Lei, observado:   (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)  

[....]  
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9º do 

art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-
se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos.   (Incluído pela Lei nº 
13.874, de 2019)  

§ 1º  Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o 
entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de 
ofício do lançamento e de repetição de indébito administrativa.   (Incluído pela 
Lei nº 13.874, de 2019)  

 

Portanto, apenas as matérias abrangidas pelos dispositivos acima é que 

a PGFN pode nos vincular, e nós não estamos obrigados por lei a adotar 

“interpretações” da PGFN fora desse limite legal. 

Dessa forma, a vinculação está subordinada a Lei, ela não pode nos 

vincular sobre matéria (ICMS não faz parte do custo para fins de creditamento das 

contribuições) se ela mesma entende que não foi abrangida e discutida no STF em 

sede de repercussão geral, caso contrário estaríamos permitindo que a “mera opinião 

da PGFN” tenha a força de uma decisão judicial a altura do STF (ex. súmula 

vinculante, efeito erga omnes, etc.), do STJ (questões não constitucionais com 

recurso repetitivo), etc. 

As conclusões do Parecer SEI nº 14.483/2021/ME, com base nas 

incertezas do Parecer SEI nº 12.943/2021/ME, pois repete parte dele e suas 

conclusões, além do exposto quanto o que fora efetivamente discutido nos autos 

judiciais, acrescentou ao seu final que seu entendimento deveria vincular os Auditores-

Fiscais da Receita Federal do Brasil quanto ao creditamento das contribuições com 

base no arts. 19 e 19-A da Lei nº 10.522/2001. Porém, conforme demonstrado acima, 

de forma alguma poderia vincular a Administração Tributária e os Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil nos termos dos artigos citados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art13
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Por todo exposto acima, lembrando que há ainda outros pontos que 

deixamos de tratar mas que podem ser debatidos5, tais argumentos devem ser 

levados em consideração em prol da correta aplicação das decisões do STF, da Lei nº 

10.522/2001, e das prerrogativas e atribuições legais dos Auditores-Fiscais da Receita 

Federal do Brasil (do qual é atribuição e motivo de existir deste Sindicato). Motivo 

pelo qual solicitamos que seja realizado um amplo debate sobre o assunto com 

Administração Tributária da RFB (em especial a Cosit e a Cofis) e a PGFN, com a 

participação desta entidade e de seus associados, para que os Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil (trata-se enfim da “tese do século”) e a sociedade  não sejam 

prejudicados com interpretações equivocadas e desalinhadas com o ordenamento 

jurídico pátrio e com a decisão do STF, trazendo prejuízos financeiros relevantes aos 

cofres públicos, bem como insegurança jurídica. 

 

                                                           
5 Ex. modelos matemáticos dos efeitos que esta interpretação equivocada da PGFN trará, e em especial 
à quebra da isonomia de tratamento entre contribuintes do regime cumulativo em relação ao regime 
não cumulativo, e pela não análise do art. 166 do CTN em que tais restituições poderiam se inserir. 


