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RESUMO: 

Em razão do que foi decidido no RE 574.706/PR (tema 69, da repercussão geral), o 

contribuinte-substituído tem o direito de excluir o montante do ICMS-ST da base de cálculo 

da contribuição para o PIS e da COFINS.  
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ABSTRACT:  

Due to the ruling by the Supreme Court on case number RE 574.706/PR (theme 69, with 

general repercussion), the substituted taxpayer has the right to exclude the amount of ICMS-

ST from the taxable base of their contribution to PIS and COFINS 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista o que foi decidido no RE 574.706/PR (Tema 69, da 

repercussão geral),  procuraremos demonstrar, neste artigo, a possibilidade jurídica de o 

contribuinte-substituído do ICMS-ST excluir a parcela deste tributo da base de cálculo do 

PIS/COFINS a seu cargo. 

Para tanto, ao depois de resumirmos o teor do aludido acórdão do STF, 

teceremos algumas considerações sobre (i) as diferenças entre o ICMS-próprio e o ICMS-ST, 

(ii) o contribuinte de direito no ICMS-ST, (iii) a base de cálculo do ICMS-ST, (iv) o fato 

gerador definitivo do ICMS-ST, (v) a indevida inclusão do ICMS-ST  no faturamento/receita 

obtido pelo contribuinte-substituído, ao realizar a operação mercantil, (vi) o correto modo de 

se aplicar, em favor do contribuinte-substituído, a tese fixada pelo STF, no julgamento do 

Tema 69 da repercussão geral, (vi) a pequena liberdade dada ao STJ, pela decisão do STF, 

expendida no RE nº 1.258.842 e, (vii) o equívoco da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

quando sustenta que, em sendo admitida a aplicação, em favor do contribuinte-substituído, do 

Tema 69, da repercussão geral, somente o último, da cadeia de comercialização da 

mercadoria, faria jus à exclusão do ICMS-ST, da base de cálculo do PIS/COFINS. 
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2. SÍNTESE DA DECISÃO EXPENDIDA NOS AUTOS DO RE 574.706/PR 

 

Para melhor nos situarmos no assunto, permitimo-nos lembrar que, em 

15.03.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 69, da repercussão 

geral, firmou, por maioria de votos, o entendimento de que “[o] ICMS não compõe a base de 

cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”. Ao assim decidir, não fez qualquer distinção 

em relação ao contribuinte direto ou em substituição tributária. 

Em 13/05/2021, aquela Alta Corte acolheu parcialmente os embargos de 

declaração opostos pela União, para modular os efeitos do julgado, fixando como marco 

temporal, a data da sessão de julgamento de 15.03.2017, para aplicação do que foi decidido no 

mencionado recurso extraordinário. Admitiu, ainda, a produção de efeitos retroativos para as 

ações judiciais e administrativas protocoladas até o julgamento do mérito do aludido recurso 

extraordinário. 

Assim agremiados, passamos a cuidar do nosso assunto central. 

 

  

3. DIFERENÇAS ENTRE O ICMS-PRÓPRIO E O ICMS-ST 

 

I- Começamos por consignar que o ICMS-operações mercantis – que é o que 

será levado em conta, neste estudo – tem por hipótese de incidência (fato gerador in 

abstracto) a operação jurídica que, praticada por comerciante, industrial ou produtor, acarreta 

a circulação de mercadorias, isto é, a transmissão de sua titularidade.  

Tributa-se, por meio dessa exação, a obrigação de dar mercadorias. Cuida-se, 

pois, de modalidade de imposto sobre atos jurídicos, na conhecida classificação de Amilcar de 

Araújo Falcão.2    

II- Acrescentamos que o ICMS é gênero, do qual são espécies o ICMS- 

próprio3 e o ICMS-ST (ICMS-substituição tributária)4.  

 
2. Fato Gerador da Obrigação Tributária, 7ª ed., São Paulo, Noeses, 2013, pp. 49 e ss. No mesmo sentido, 

Pontes de Miranda frisa que o ICMS é “imposto sobre negócio jurídico bilateral, consensual... de que se irradia 

a circulação” (Comentários à Constituição de 1967, 2ª ed., 2ª tiragem, Ed. R.T., São Paulo, 1973, vol. II, p. 

507). 
3. Por ICMS-próprio se entende o sujeito à técnica convencional de tributação, pela qual é o realizador do fato 

imponível que o recolhe aos cofres públicos, tomando por base de cálculo o valor da operação mercantil que 

realiza. 

 
4. O ICMS-ST encontra fundamento de validade no art. 150, § 7º, da Constituição Federal; verbis: “Art. 150 – 

(“omissis”): (...) § 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável 
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Entretanto, o ICMS-ST não difere, em sua essência, do ICMS-próprio; apenas, 

nele, o contribuinte substituto assume o dever de recolher, de antemão, o tributo devido pelos 

subsequentes participantes da cadeia de circulação da mercadoria. Assim, deve apurar e pagar 

o ICMS-próprio (devido pela operação mercantil que realizou) e o ICMS-ST (que será devido, 

de acordo com pautas fiscais,5  nas operações mercantis subsecutivas). 

É também fundamental termos presente que, no ICMS-ST, o que a Lei Maior 

permite é a arrecadação antecipada do tributo; jamais, a superior à devida. 

III- Por outro lado, a substituição tributária para frente, no ICMS, deve: a) ser 

implementada por meio de lei ordinária, ex vi do disposto nos arts. 150, § 7º e 155, § 2º, XII, a 

e b, ambos da Constituição Federal;6 e 6º, da Lei Complementar nº 87/1996,7  tudo em 

harmonia com os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação; b) assegurar a 

imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador 

presumido; e, c) adotar o regime jurídico aplicável à tributação do contribuinte-substituído. 

IV- Calha referir, ainda, que a substituição tributária não altera a natureza 

jurídica do ICMS-operações mercantis, que permanece sendo um imposto indireto, real e 

plurifásico,8 incidente sobre negócios jurídicos praticados com mercadorias.  

Remarcamos que a distinção entre o ICMS-operações mercantis e o ICMS-ST 

repousa simplesmente na forma de arrecadação; não, no núcleo (na consistência jurídica) do 

tributo.  

Deveras, a substituição tributária é mera técnica de arrecadação, visando a 

conferir maior eficiência ao processo de fiscalização do ICMS, reduzindo-lhe, assim, a 

complexidade. Não passa, pois, de medida de praticidade (ou praticabilidade) tributária,9 

 
pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a 

imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”. 
5. As pautas fiscais encerram presunções relativas, motivo pelo qual que devem ceder passo, caso venham 

contrariadas pela realidade, isto é, se a venda da mercadoria ao consumidor final se der por preço inferior ao 

estimado. 
6. Constituição Federal: “Art. 155 (‘omissis’) § 2º. O imposto previsto no inciso II [ICMS] atenderá ao seguinte: 

(...) XII- cabe à lei complementar: a) definir seus contribuintes; b) dispor sobre substituição tributária” 

(esclarecemos nos colchetes).  
7. Lei Complementar nº 87/1996: “Art. 6º. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a 

depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de 

substituto tributário”. 
8. O ICMS é um tributo (i) indireto, porque sua carga econômica é transferida para o consumidor final, (ii) real, 

porque incide sobre bens corpóreos ou a eles constitucionalmente equiparados (caso da energia elétrica) e, (iii) 

plurifásico, porque incide sobre todas as fases do ciclo econômico que leva a mercadoria do produtor ao 

consumidor final.   
9. A substituição tributária para frente é adotada, no ICMS, por razões de praticidade (ou praticabilidade). 

Deveras, é ela que recomenda que se evitem execuções muito complicadas das leis, sobretudo quando devem ser 

aplicadas em massa.   
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que, no entanto, deve respeitar todos os direitos e garantias dos contribuintes. 

De conseguinte, o regime de substituição tributária não pode implicar, para os 

contribuintes que participam da cadeia de circulação de mercadorias, nem aumento da carga 

econômica do ICMS, nem acúmulo de créditos. 

 

 

4. O CONTRIBUINTE DE DIREITO, NO ICMS-ST 

 

I- O contribuinte de direito (de iure) do ICMS-ST é o substituído e, não, o 

substituto.  Irrelevantes, no caso, as circunstâncias (i) de haver retenção, por parte do 

substituto, do montante devido pelo substituído e, (ii) deste último destacar, ou não, em suas 

notas fiscais de venda, o valor do ICMS-ST. 

Salientamos, a propósito, que o quantum do ICMS-ST está sempre a cargo do 

substituído, porquanto, ao adquirir a mercadoria, reembolsa o substituto, do montante do 

tributo que este antecipou. 

A par disso, o ICMS-ST, tanto quanto o ICMS-próprio, precisa obedecer aos 

princípios constitucionais (i) da estrita legalidade, (ii) da vedação ao confisco, (iii) da 

capacidade contributiva, (iv) da isonomia, (v) da expressa designação do contribuinte, além de 

outros, que seria fastidioso enumerar. 

II- Melhor explicitando, o contribuinte de direito (de iure) do ICMS-ST é 

sempre o substituído, pois é ele – e não o substituto – que é obrigado ao pagamento do tributo, 

por ter relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador in 

concreto (cf. art. 121, parágrafo único, I, do CTN). 

O substituto, de seu turno, ao recolher o ICMS-ST, antecipa seu pagamento, 

mas não figura no polo passivo da obrigação tributária do substituído.10 

Nesse sentido, não passa do responsável tributário, vale dizer, da pessoa que, 

sem revestir a condição de contribuinte, tem a obrigação legal  de reter, antecipadamente, o 

montante de ICMS devido pelo substituído (cf. art. 121, parágrafo único, II, do CTN). 

 
Um ponto, no entanto, é certo: em nome da praticidade não se podem romper os princípios constitucionais 

tributários, entre os quais se inscrevem o do não confisco  e o da não cumulatividade. 

Para aprofundamento do assunto, v., de Regina Helena Costa, Praticabilidade e Justiça Tributária: 

Exequibidade de Lei Tributária e Direitos do Contribuinte (Malheiros Editores, São Paulo, 2007). 
10. Raciocínio análogo pode ser feito em relação ao denominado imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF), 

em que o contribuinte de direito continua a ser a pessoa que obteve rendimentos, muito embora a fonte pagadora 

antecipe o recolhimento da exação aos cofres públicos. 
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A retenção apenas confirma que o Código Tributário Nacional acolheu a 

“teoria dualista”, importante no estudo dos vínculos obrigacionais.11 

III- Pouco importa se o substituído destaca, ou não, em suas notas fiscais de 

venda,12 o valor do ICMS-ST, pois o sujeito passivo desse tributo é sempre ele. 

Anotamos, ainda, que, de acordo com a Cláusula Terceira do Ajuste SINIEF nº 

04/1993, o substituído deverá indicar, na sua nota fiscal, que o imposto devido, na respectiva 

operação, foi retido por substituição. 

Alguns Estados agregam, a esta determinação, que o substituído deve informar, 

na nota fiscal, o montante de ICMS retido pelo substituto,13 circunstância que não altera, antes 

confirma, a sujeição passiva desta exação. 

 

 

5. A BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 

 

I- Damo-nos pressa em afirmar que a base de cálculo do ICMS-ST não é o 

valor da operação jurídica do substituto, mas o da realizada posteriormente pelo substituído.  

Na nota fiscal emitida pelo substituto, a parcela do ICMS-ST é destacada em 

separado e acrescida ao valor da operação própria por ele realizada, de sorte a proporcionar o 

repasse diretamente ao Fisco estadual. 

Em suma, o substituto tributário paga o ICMS-ST em nome do substituído. 

Noutro passo, a base de cálculo do ICMS-ST é o valor da operação mercantil a ser realizada 

pelo substituído e, não, o montante total recolhido pelo substituto.  

 
   11. De acordo com a “teoria dualista”, que remonta ao antigo direito romano e ressurgiu fortalecida na doutrina 

alemã, as obrigações podem ser separadas logicamente em dois liames: um, de crédito/débito (Shuld) e, outro, de 

garantia/responsabilidade (Haftung). Enquanto o Shuld (debitum) – elemento não coativo, pois o devedor é livre 

para realizar, ou não, a prestação – surge com a formação do vínculo obrigacional, o Haftung (obligatio) nasce 

na hipótese de ocorrer o inadimplemento, isto é, de não ser realizada a prestação. 

   Consoante dispõe o Código Tributário Nacional, a relação de garantia/responsabilidade (Haftung), embora de 

regra atinja o contribuinte (sujeito passivo direto), pode se voltar, nos casos estabelecidos pela lei, contra o 

responsável tributário (sujeito passivo indireto).  

   Entre as hipóteses de responsabilidade, figura a substituição tributária para frente, fenômeno pelo qual o 

sujeito passivo indireto antecipa o tributo que presumivelmente nascerá, quando o sujeito passivo direto (o 

substituído), realizar o fato imponível (fato gerador in concreto).  

   Portanto, o responsável, por haver pagado dívida do contribuinte, tem o direito de ser reembolsado por este, 

que, não custa repetir, é o verdadeiro sujeito passivo tributário.  

 

   12. A expedição da nota fiscal de venda não passa do cumprimento de uma obrigação acessória, e, como tal, 

não define a sujeição passiva tributária, que, no caso, é do substituído. 

 

   13. Tal exigência suplementar consta, por exemplo, do art. 274, § 3º, do RICMS/SP.  
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II- Frisamos que, na substituição tributária para frente, o ICMS (o próprio e o 

ST) é integralmente recolhido pelo substituto. Este paga não apenas o montante devido pela 

operação mercantil por ele realizada com o primeiro comprador (v.g., o distribuidor de 

bebidas), como o relativo a todas as que provavelmente ocorrerão no futuro (v.g., com o 

atacadista, com o varejista e com o consumidor final).  

Os valores das operações futuras são estimados em pautas fiscais, que, por 

encerrarem presunções relativas, não poderão superar a realidade, vale dizer, o preço da 

venda ao consumidor final das mercadorias.  

Respalda tal entendimento o próprio § 7º, do art. 150, da Constituição Federal, 

quando alude ao “fato gerador que deva ocorrer posteriormente”, pelo que o recolhimento do 

imposto pago, em razão das operações anteriores – a real e as presumidas –, gera o 

correspondente direito de crédito (moeda de pagamento da exação).14 

III- Aqui chegados, não se deve perder de vista que, no mecanismo da 

substituição, estão presentes três relações jurídicas tributárias típicas (1. Fisco e substituto; 2. 

Substituto e substituído; e, 3. Fisco e substituído), decorrentes de três fatos jurídicos distintos 

(o 1º: a operação do substituto – antecipação; o 2º: a operação havida entre o substituto e o 

substituído – ressarcimento; e, o 3º: a operação do substituído - presumida), advindos de três 

ordens de normas jurídicas, também distintas; a saber: a) a definidora do regime de 

substituição, que constitui o fato jurídico do substituto; b) a que estabelece o regime de não 

cumulatividade; e, c) a que constitui a obrigação tributária material, constitucionalmente 

pressuposta, do substituído.  

A última é a única que tem o poder (i) de conferir definitividade ao pagamento 

efetuado na primeira relação jurídica ou, (ii) de garantir o afastamento daquele regime, 

fomentando a devolução dos valores antecipados, caso não se verifique o fato jurídico 

presumido.  

IV- Nessa esteira, o STF, no RE 593.849-MG, reconheceu, em regime de 

repercussão geral (Tema 201), o direito dos contribuintes-substituídos de obterem a 

restituição do imposto, quando o valor do ICMS-ST (antecipadamente pago) é maior do que o 

correspondente à efetiva operação realizada com o consumidor final; verbis:  

   

 
   14. Razão assiste, pois, a Christine Mendonça, quando observa: “Como na substituição para frente há 

tributação das etapas posteriores ditas ‘substituídas’, há a realização do descrito na hipótese do débito do Fisco 

escritural do ICMS, devendo, portanto, ser previsto o nascimento do débito do Fisco escritural” (A Não-

Cumulatividade do ICMS, Quartier Latin, São Paulo, 2005, p. 248). 
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 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE 

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA 

OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO 

EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE 

CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. 

ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 

1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da 

repercussão geral: ‘É devida a restituição da diferença do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS pago a mais no regime de substituição tributária 

para frente se a base de cálculo efetiva da operação for 

inferior à presumida’. 2. A garantia do direito à 

restituição do excesso não inviabiliza a substituição 

tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens 

pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos 

e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária 

não prepondera na hipótese de violação de direitos e 

garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da 

igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, 

bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 

4. O modo de raciocinar ‘tipificante’ na seara tributária 

não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do 

processo econômico, de maneira a transformar uma 

ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo 

com o art. 150, § 7º, ‘in fine’, da Constituição da 

República, a cláusula de restituição do excesso e 

respectivo direito à restituição se aplicam a todos os 

casos em que o fato gerador presumido não se concretize 

empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 

6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 
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1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo 

que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam 

apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes 

submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. 

Declaração incidental de inconstitucionalidade dos 

artigos 22, § 10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 

43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação 

de interpretação conforme à Constituição em relação aos 

arts. 22, § 11, do referido diploma legal, e 22 do decreto 

indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá 

provimento”. 

  

Observe-se que o STF deixou assentado que a base de cálculo in concreto do 

ICMS, mesmo quando recolhido no regime da substituição tributária para frente, é o valor do 

imposto que seria devido na operação praticada com o consumidor final (cujo montante – 

repita-se – é antecipado pelo substituto tributário). 

Em outros termos, o montante arrecadado a título de ICMS-ST, cujo 

pressuposto de fato é idêntico ao do ICMS convencional, deve corresponder a uma 

porcentagem do valor efetivamente praticado, na operação mercantil realizada pelo 

substituído, que impulsiona a mercadoria rumo ao consumidor final.15 

Destarte, pacificou-se o direito à restituição, ao substituído, do ICMS pago a 

maior, no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo da operação 

realizada ao cabo do processo de circulação da mercadoria é inferior à presumida.  

 

 

6. O FATO GERADOR DEFINITIVO (FATO IMPONÍVEL) DO ICMS-ST 

 

I- Em face do que até aqui expusemos, temos de ser correto afirmar que o fato 

gerador definitivo (fato imponível) do ICMS-ST é praticado pelo substituído, na medida em 

que (i) a validade do recolhimento antecipado desse tributo depende da ocorrência da 

 
   15. Obviamente, mesmo na sistemática do ICMS-ST, pode haver várias operações mercantis entre a realizada 

pelo substituto e a praticada com o consumidor final. Nesse caso, cada substituído arcará com a parcela de ICMS 

correspondente à operação mercantil que levou a efeito. 
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operação por ele realizada e, (ii) a ele cabe a restituição do eventual indébito tributário (cf. art. 

10, da LC 87/199616).  

Reiteramos que, na substituição tributária para frente, adotada por razões de 

praticidade, parte-se do pressuposto de que o fato imponível ocorrerá e que, portanto, é 

perfeitamente justificável a cobrança antecipada do tributo, ainda mais quando há fundados 

receios, baseados na experiência comum, de que o realizador do fato futuro venha a praticar 

evasão fiscal.  

Assim, para acautelar interesses fazendários, reduzindo a complexidade do 

processo de fiscalização,17 tributa-se, na substituição tributária para frente, fato que ainda não 

aconteceu (e que, portanto, ainda não existe e, em tese, poderá nunca vir a existir).18 

II- Aqui chegados, permitimo-nos lembrar que, a partir da entrada em vigor da 

Emenda Constitucional nº 3/1993, é possível, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, a 

tributação antecipada do ICMS (ICMS-ST), desde que se garanta ao contribuinte originário (no 

caso, o substituído) a devolução do indébito tributário, na hipótese de, ao final, deixar de 

ocorrer o fato imponível presumido (que o § 7º, do art. 150, da CF, denomina fato gerador 

presumido). Afinal – não custa insistir  –o que a Lei Maior admite é a arrecadação antecipada 

do tributo; não, a superior à devida. 

Ademais, as razões de praticidade que levaram à adoção, no ICMS, do regime 

da substituição tributária para frente, não têm primazia sobre a segurança e a certeza da 

tributação, postulados constitucionais que exigem que os contribuintes recolham, a título de 

tributo, exatamente o que devem; nunca, mais. Do contrário, haverá, da parte da pessoa 

política tributante, enriquecimento sem causa, que a Teoria Geral do Direito repele e o senso 

comum inadmite. 

III- Está-se diante, como se viu, de um mecanismo de arrecadação que, ao 

introduzir um terceiro sujeito na relação jurídica entre o Fisco e o contribuinte-substituído, 

atribui, àquele (ao contribuinte-substituto), a obrigação de antecipar o pagamento do imposto, 

calculado sobre o faturamento (estimado) decorrente do negócio jurídico a ser realizado por 

este último (o contribuinte-substituído), dentro do regime plurifásico. 

 
16. Lei Complementar nº 87/1996: “Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do 

valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não 

se realizar”. 
17. A fiscalização, in casu, é feita apenas sobre o contribuinte substituto. 
18. Oportuno lembrar que, se o pagamento é modalidade extintiva de obrigações tributárias (cf. art. 156, I, do 

CTN), é logicamente impossível extinguir tributo que ainda não nasceu.  
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Em consequência, o regime jurídico-tributário aplicável na substituição 

tributária será sempre o do substituído; nunca, o do substituto. Isso porque – seja-nos 

permitida a tautologia – o contribuinte-substituto limita-se a recolher antecipadamente o 

montante que, na sistemática convencional (ICMS-próprio), seria devido pelo contribuinte-

substituído. 

IV- Importante remarcar, outrossim, que a substituição tributária não altera a 

natureza jurídica do ICMS-operações mercantis, que permanece sendo um imposto 

plurifásico, incidente sobre negócios jurídicos praticados com mercadorias. A distinção entre 

o ICMS-próprio e o ICMS-ST repousa simplesmente no modo como são arrecadados; não, nas 

suas materialidades.  

A substituição tributária é mera técnica de arrecadação, que concentra, no 

primeiro elo da cadeia de circulação de mercadorias, o recolhimento do ICMS sobre os 

valores auferidos nas sucessivas operações mercantis. Como já escrevemos, é medida de 

praticidade tributária, que, no entanto, deve respeitar todos os direitos e garantias dos 

contribuintes. 

Logo, o regime de substituição tributária alcança o montante da venda 

mercantil realizada pelo contribuinte-substituído e não pode implicar aumento da carga 

econômica do ICMS a seu cargo, nem, muito menos, perda de créditos. 

 

 

7. A REPERCUSSÃO DO ICMS-ST, NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS 

 

I- Quando o contribuinte-substituto apura o ICMS-ST, este tributo repercute 

apenas na base de cálculo do PIS e da COFINS a cargo do contribuinte-substituído. 

Permitimo-nos anotar que a base de cálculo destas contribuições sociais 

devidas pelo contribuinte-substituto é o faturamento por ele obtido, no qual foi incluído 

(indevidamente) apenas o seu ICMS (o ICMS-próprio).19  

 
19. Nesse sentido, o art. 26, II, da IN RFB nº 1911/2019, esclarece que “não integram a base de cálculo das 

contribuições os valores referentes (...) ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando 

cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário”. 

Logo, sem embargo do que foi decidido no RE 574.706/PR, o supramencionado dispositivo reconhece, a 

contrário sensu, que a inclusão do ICMS-ST, na base de cálculo do PIS e da COFINS, é encargo do substituído. 
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Ora, como o ICMS-ST é calculado sobre o valor estimado da operação a ser 

realizada pelo contribuinte-substituído, é no faturamento deste que vem inserida a 

mencionada parcela do tributo.  

II- Abrindo um ligeiro parêntese, enfatizamos ser incontroversa a possibilidade 

jurídica de exclusão (inclusive por restituição ou compensação), da base de cálculo da 

contribuição ao PIS e da COFINS, do ICMS pago pelo contribuinte, tendo em vista o 

entendimento pacificado no Plenário do STF, no julgamento do RE 574.706-PR, submetido à 

sistemática da repercussão geral (Tema 69).   

E, como não há negar, tal decisão igualmente alcança os contribuintes que 

recolhem o ICMS, no regime de substituição tributária (ICMS-ST). 

 Corrobora a asserção supra, o entendimento do STF manifestado no 

julgamento do precitado RE nº 593.849/MG, no sentido de que a denominada substituição 

tributária é mera técnica especial de arrecadação, “que objetiva tornar mais simples e eficaz a 

exação fiscal” e que, “estabelece uma garantia em favor do contribuinte contra eventual 

excesso do poder de tributar”.  

III- Aliás, no julgamento do RE 574.706/PR, o STF não fez – e nem teria por 

que fazer – qualquer distinção entre as duas técnicas arrecadatórias do ICMS-operações 

mercantis.  

O voto condutor do julgado deixou claro que, para efeito de aplicação da tese 

de repercussão geral, não importa quando o ICMS tenha sido recolhido, pois “em algum 

momento, ainda que não exatamente no mesmo, ele será recolhido e não constitui receita do 

contribuinte”, uma vez que “tem como destinatário fiscal a Fazenda Pública, para a qual 

será transferido”.20  

Daí haver sido decidido que o “ICMS, todo ele, não se inclui na definição de 

faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não pode ele compor a 

base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”.21 

Em suma, os fundamentos e as razões de decidir deste recurso extraordinário, 

aplicam-se, por inteiro, ao ICMS-ST. 

IV- Sobreleva notar, que posição contrária viola o magno princípio da 

igualdade – também chamado da isonomia (equivalência de regras) –, veiculado no art. 5º, 

caput e inciso I, da Constituição Federal. 

 
20. Modestamente, foi o que sustentamos em nosso livro ICMS (Malheiros Editores, São Paulo, 18ª ed., pp. 619 e 

ss.).  
21. Grifamos. 
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Este princípio visa, em última análise, a garantir uma tributação justa, motivo 

pelo qual exige que a lei tributária, tanto ao ser editada, quanto aplicada (máxime pelo Poder 

Judiciário), (i) não discrimine os contribuintes que se encontrem em situação jurídica 

equivalente e, (ii) discrimine, na medida de suas desigualdades, os contribuintes que se 

encontrem em situação jurídica diversa. 

Mais uma razão, pois, para que o contribuinte-substituído (submetido ao ICMS-

ST) – que paga de forma antecipada o imposto, calculado sobre o montante da operação 

presumida – seja alcançado pela decisão prolatada nos autos do RE nº 574.706/PR. 

V- Além disso, o quantum de ICMS-ST também é indevidamente computado 

na quantificação do PIS e da COFINS a cargo do contribuinte-substituído.   

Inexiste, pois, respaldo jurídico para o discrimen, vale dizer, para afastar o 

direito do contribuinte-substituído à exclusão, à repetição ou à compensação ora em análise, 

apenas porque o ICMS indevidamente inserido na base de cálculo do PIS e da COFINS foi de 

antemão arrecadado pelo contribuinte-substituto. 

Depois, tal discriminação, caso seja feita, estará também em desconformidade 

com o princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, 1ª parte, da CF22), de fora a parte 

desrespeitar a uniformidade e a generalidade da regra-matriz constitucional do ICMS-

operações mercantis. 

VI- Cabe ainda ponderar que os contribuintes sujeitos ao ICMS-ST já se 

encontram em situação desfavorável, em relação aos demais contribuintes do ICMS-

operações mercantis, vale dizer, àqueles que o recolhem do modo convencional (no sistema 

de conta-gráfica). 

Com efeito, o ICMS-próprio somente é exigido após a efetiva realização da 

operação mercantil e, não antecipadamente, como acontece com o ICMS-ST. Deste modo, se 

forem negados, ao contribuinte-substituído, os efeitos da decisão prolatada nos autos do RE 

574.706 – o que só admitimos ad argumentandum tantum –, ele será ainda mais discriminado, 

em relação ao contribuinte que recolhe o ICMS-próprio, uma vez que a este não é negado o 

direito de efetuar tal abatimento.  

 

 

 

 
22. Constituição Federal: “Art. 145 (‘omissis’) § 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 

serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte ...”.  
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9. O ALCANCE DA TESE FIXADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO TEMA 69 

DA REPERCUSSÃO GERAL 

 

Conforme já consignamos, a tese fixada pelo STF, no julgamento do Tema 69 

da repercussão geral (“O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS 

e da COFINS”), exclui a incidência de PIS/COFINS sobre todo o ICMS incidente na cadeia de 

comercialização das mercadorias, aí incluído, portanto, o ICMS-ST destacado pelo substituto. 

Do contrário, ou seja, se a parcela do ICMS-ST não for deduzida da base de 

cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, a União acabará por exigir 

(inconstitucionalmente, é claro) esses tributos, sobre grandezas não previstas no art. 195, I, b, 

da Carta Magna.23  

De fato, ali estão apontadas as bases de cálculo possíveis das contribuições 

patronais para a seguridade social (caso do PIS e da COFINS), quais sejam “a receita ou o  

faturamento”.  

Ora, o contribuinte não fatura ICMS, já que o montante deste tributo apenas 

transita pela contabilidade da pessoa jurídica, rumo aos cofres públicos estaduais. Pelo mesmo 

motivo, o ICMS também não tipifica uma receita, mas mero ingresso de caixa, já que não se 

agrega ao patrimônio do contribuinte, sem reservas ou condições.  

Invocando, uma vez mais, o voto condutor proferido no RE 574.706/PR, “é 

inegável que o ICMS respeita a todo o processo e o contribuinte não inclui como receita ou 

faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública”. 

Portanto, se o valor do ICMS não é receita/faturamento da empresa (é receita 

do Estado-membro), segue-se, com a força irresistível dos raciocínios lógicos, que não pode 

compor a base de cálculo quer do PIS, quer da COFINS. 

 

 

 

 

 

 
23. Constituição Federal: “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

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

Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I- do empregador, da empresa e da entidade a 

ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (...) b) a receita ou o faturamento” (redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20/1998). 
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10. A PEQUENA LIBERDADE DADA AO STJ, PELA DECISÃO DO STF, NO RE Nº 

1.258.842 

 

A decisão do STF, expendida no RE nº 1.258.842, no sentido de que a 

controvérsia relativa à exclusão do ICMS-ST, da base de cálculo do PIS e da COFINS, 

envolve matéria infraconstitucional, não deu plena liberdade ao STJ, para deliberar a respeito.  

Na realidade, o Tribunal da Cidadania está vinculado ao quanto foi decidido no 

julgamento do RE nº 574.706 (Tema 69, da repercussão geral), devendo, por isso, seguir a 

mesma lógica que levou o Pretório Excelso a acolher a tese de que o ICMS não integra a base 

de cálculo do PIS e da COFINS.  

Mais especificamente, cabe ao STJ simplesmente decidir como o Tema 69 da 

repercussão geral será aplicado ao ICMS-ST, devendo, para tanto, levar em conta as normas 

de sujeição passiva e de incidência do PIS e da COFINS, veiculadas na legislação 

infraconstitucional (CTN, LC 87/1996, Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 etc.), mas sempre 

“conforme à Constituição”.24 

Logo, s.m.j., deve reconhecer o direito do contribuinte-substituído de excluir o 

valor do ICMS-ST, da base de cálculo das mencionadas contribuições sociais, observada, é 

claro, a modulação dos efeitos do RE nº 574.706/PR.25 

 

 

 

 

 

 
24. A Constituição, além de ser o texto fundador e legitimador do ordenamento normativo, é um parâmetro 

hermenêutico de construção e realização do Direito. O postulado da “interpretação conforme à Constituição” 

leva necessariamente a que, diante de várias possibilidades interpretativas de uma norma, se opte pela mais 

consentânea com o Texto Magno. 

Nesse sentido, de resto, pronunciou-se Karl Larenz; verbis: “Se uma interpretação, que não contradiz os 

princípios da Constituição, é possível segundo os demais critérios de interpretação, há de preferir-se a qualquer 

outra em que a disposição viesse a ser inconstitucional. A disposição é então, nesta interpretação, válida. Disso 

decorre, então, que de entre várias interpretações possíveis segundo os demais critérios sempre obtém 

preferência aquela que melhor concorde com os princípios da Constituição” (Metodologia da Ciência do 

Direito, tradução de José Lamego, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 3ª ed., 1997, p. 480).   
25. Assim decidiu a 6ª Turma, do TRF-3 (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – 5001332-

21.2020.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, Relator para 

acórdão Desembargador Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, julgado em 07/01/2022, Intimação via sistema 

DATA: 21/01/2022). 
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11.  O EQUIVOCADO ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL 

 

I- A nosso sentir – e sempre com o devido acatamento –, equivoca-se a 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, quando sustenta que, em sendo admitida a aplicação 

do Tema 69, da repercussão geral, ao ICMS-ST, somente o último contribuinte-substituído, da 

cadeia de comercialização da mercadoria, teria direito à exclusão desse tributo da base de 

cálculo do PIS e da COFINS, porque  o art. 150, § 7º, in fine, da Constituição da República, 

quando alude ao fato gerador presumido, estaria se referindo à operação mercantil realizada 

com o consumidor final.  

Conforme adiantamos nos itens 5 e 8, a base de cálculo do ICMS-ST é o valor 

da venda mercantil realizada pelo contribuinte-substituído, pouco importando se, dentro da 

cadeia de circulação da mercadoria, figuram outros contribuintes-substituídos.  

II- Evidentemente, quando, na cadeia de comercialização, há vários 

contribuintes substituídos, cada um deles suporta a parcela de ICMS-ST, correspondente à 

operação mercantil que realizou.  

Mas, o recolhimento antecipado, feito pelo contribuinte-substituto, de todo o 

ICMS (do próprio e do ST), não altera o fato de que cada contribuinte substituído é o sujeito 

passivo desta exação (tanto quanto o é, o contribuinte de ICMS, no regime normal de 

apuração, vale dizer, naquele em que o recolhimento do tributo se dá etapa por etapa, dentro 

da cadeia que leva a mercadoria, da fonte produtora ao consumidor final).26 

Em resumo, os contribuintes-substituídos intermediários, vale dizer, que se 

encontram no meio da cadeia produtiva, também fazem jus à exclusão do respectivo ICMS-

ST, da base de cálculo do PIS e da COFINS a seu cargo. 

Observe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos 

declaratórios opostos ao  RE 574.706/PR, acolheu esta diretriz, quando rejeitou o argumento 

da Procuradoria da Fazenda Nacional, que sustentava que “os decotes cumulativos do ICMS 

promoveriam uma exclusão da base de cálculo correspondente” a valores superiores aos que 

foram transferidos ao Estado. 

 

 
26. Não se nega que, no ICMS-ST, geralmente há várias operações mercantis, entre a realizada pelo substituto e a 

praticada pelo último contribuinte substituído. Entretanto, cada contribuinte substituído responde pelo 

pagamento do montante do tributo, relativo à venda mercantil que promoveu. 
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12. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

I- Com respaldo nas premissas acima firmadas, sentimo-nos confortáveis para 

asseverar que, em função do que restou decidido no RE 574.706/PR, o ICMS-ST deve ser 

excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, a cargo do contribuinte-substituído. 

Isso porque, no regime da substituição tributária para frente, a incidência do 

ICMS se dá normalmente, ao longo de toda a cadeia produtiva, ou seja, cada vez que se 

verifica o respectivo fato imponível (fato gerador in concreto). Apenas, o recolhimento da 

totalidade da exação é feito, pelo contribuinte-substituto, na primeira etapa da cadeia 

produtiva.27  

Como pensamos haver deixado claro, o contribuinte de direito do ICMS-ST é o 

substituído e, não, a pessoa que efetua seu recolhimento antecipado. Esta, na verdade, paga a 

parte por ela devida (ICMS-próprio) e, por força do regime de substituição tributária para 

frente, antecipa o ICMS a cargo dos contribuintes-substituídos (ICMS-ST), ou seja, dos 

demais partícipes da cadeia econômica, que leva a mercadoria da fonte produtora ao 

consumidor final.  

Insistimos: o contribuinte de direito do ICMS-ST é o substituído,28 como 

preceitua o já citado art. 10, da Lei Complementar nº 87/1996, que lhe confere legitimidade 

para reaver “o valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao 

fato gerador presumido que não se realizar”.  

II- Muito bem. A inclusão, na base de cálculo do PIS/COFINS, do ICMS-ST – 

que não tipifica nem faturamento, nem receita da pessoa jurídica –, repercute 

 
27. Encarecemos que a substituição tributária para frente é instituto jurídico que se contrapõe ao diferimento. 

Neste, o ICMS é exigível no elo subsequente da cadeia econômica, ou seja, seu recolhimento fica postergado 

para outro marco temporal. É o que se dá, por exemplo, quando a legislação permite que pequenos produtores e 

comerciantes, de incipiente organização, deixem de recolher o tributo, ao venderem certas mercadorias (aparas 

de papel, sucata, leite, cana-de-açúcar etc.). A teor dessa legislação, o tributo será pago no futuro, por quem, 

tendo adquirido tais mercadorias, promove sua revenda (em geral depois de havê-las submetido a processo de 

industrialização). 

O diferimento, como já se pode perceber, é modalidade de substituição tributária para trás (ou regressiva).   

O contribuinte-substituto, no caso, recolhe o ICMS-próprio e o relativo à operação mercantil anterior, alcançada 

pelo diferimento. 
28. O contribuinte-substituído se enquadra na situação prevista no art. 121, parágrafo único, I, do CTN; verbis:  

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade 

pecuniária. 

“Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

“I- contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador”. 
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inconstitucionalmente no patrimônio do contribuinte-substituído, pois o leva a suportar carga 

tributária superior à devida. 

Ademais, caso ele tenha negado seu direito de recuperar os valores a maior de 

PIS e COFINS, a União experimentará um inaceitável enriquecimento sem causa.29 

Tal decorrerá, ad absurdum, da mera circunstância de o Estado haver optado 

pela cobrança do ICMS, no regime de substituição tributária, no lugar do regime de conta 

gráfica (o que – reiteramos – não altera o fato de o substituído ser o contribuinte de iure desta 

exação). 

III- Por igual modo, consoante anotamos no item 7, o substituído, se tiver 

negado o direito de abater o montante de ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, 

será inconstitucionalmente discriminado, em relação ao contribuinte que recolhe o ICMS-

próprio. De fato, este, como não se contesta, faz jus à exclusão, à repetição ou à compensação 

do valor do ICMS-próprio, indevidamente levado à tributação por meio das referidas 

contribuições sociais.  

Se o mesmo tratamento não for dado ao contribuinte-substituído, haverá 

manifesta e irremissível burla ao princípio da igualdade tributária. 

IV- Tampouco colhe o argumento de que o ICMS-ST incide sobre o 

faturamento do próprio contribuinte-substituto e o repasse, ao contribuinte-substituído, do 

montante desse tributo estadual, entra na esfera do custo global do produto transacionado. 

Isso porque, como vimos e revimos, o ICMS-ST é simplesmente antecipado pelo substituto, 

mas quem figura no polo passivo da obrigação tributária correspondente (na condição, pois, 

de sujeito passivo direto), é o contribuinte-substituído, que está longe de ser, portanto, mero 

destinatário da carga econômica da exação. Nesse sentido, de resto, já decidiu a Colenda 2ª 

Turma do STJ, em caso que esteve sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques. 

Confira-se: 

“1. Quando ocorre a retenção e recolhimento do ICMS 

pela empresa a título de substituição tributária (ICMS-

ST), a empresa substituta não é a contribuinte, o 

 
29. A proibição do “enriquecimento sem causa” é chamada, pelo inolvidável Agostinho Alvim, de “princípio 

eterno do Direito”. Vale também para o Estado, que, mais até do que qualquer particular, não pode locupletar-se 

em prejuízo alheio (“nemo locupletari potest cum aliena iniuria”). 

De fato, quando o accipiens é o Poder Público ele deve ser mais diligente do que o particular no restituir o 

indébito tributário, até em função do princípio da moralidade, que informa e condiciona seu agir, nos termos do 

art. 37, caput, da Constituição Federal. 

Note-se, finalmente, que a repetição do indébito tributário recompõe a capacidade contributiva daquele que 

recolheu tributo a maior.  
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contribuinte é o próximo na cadeia, o substituído. Nessa 

situação, a própria legislação tributária prevê que tais 

valores são meros ingressos na contabilidade da empresa 

substituta 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, já que não há receita da empresa prestadora 

substituta. É o que estabelece o art. 279 do RIR/99 e o art. 

3º, §2º, da Lei n. 9.718/98”.30 

 

O ínclito Ministro não poderia ter afirmado mais, nem melhor.    

V- Também não vemos como aderir à tese de que o contribuinte-substituto 

pode optar por absorver o impacto econômico do ICMS-ST, sem repassá-lo ao contribuinte-

substituído, e que este, quando vende a mercadoria a terceiro, recebe um preço, que constitui 

receita/faturamento seu, não guardando qualquer relação com o tributo estadual, já recolhido 

(pelo contribuinte-substituto).  

A uma, porque se trata de situação inusual, que, a bem da verdade, diz de perto 

com as condições de mercado e absolutamente não altera o fato de que o contribuinte-

substituído é o sujeito passivo direto do ICMS-ST. 

E, a duas, porque o ICMS-ST, independentemente de estar, ou não, destacado 

na nota fiscal, sempre integra o valor da operação mercantil praticada pelo contribuinte-

substituído.  

Este assunto merece explicações mais detalhadas. 

VI- Somos os primeiros a concordar que nada impede que o contribuinte-

substituto conceda um abatimento, no preço da mercadoria que vende ao contribuinte-

substituído. Isso, porém, está longe de significar que ele deixou de repassar, a esse último, o 

montante do ICMS-ST, que, aliás, é calculado de acordo com pautas fiscais, que passam ao 

largo desse fenômeno puramente comercial.  

Assim, o desconto que o contribuinte-substituto concede, ao contribuinte-

substituído, no preço da mercadoria, reduz a base de cálculo do ICMS-próprio e, por via 

 
30. AgInt no EDcl no REsp nº 1.881.576-SC, v.u., j. 15.3.2021, DJe 19.5.2021. No mesmo sentido, a decisão 

expendida no julgamento do RE 593.849-MG (Tema 201, da repercussão geral). 
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consequência, poderá elevar a diferença de ICMS-ST a ser recolhida sobre o valor presumido 

da operação final, como se depreende art. 8º, § 5º, da Lei Complementar nº 87/1996.31 

VII- Por outro lado, presumir que o contribuinte-substituto venha a absorver o 

impacto econômico do ICMS-ST, quando vende as mercadorias ao contribuinte-substituído, 

implica desvirtuar a própria lógica que norteia a sistemática da substituição tributária (que, 

como regra, supõe a retenção e o repasse, ao Fisco, do imposto devido pelo contribuinte-

substituído), de fora a parte utilizar convenções particulares, para alterar a sujeição passiva da 

exação, ferindo, às abertas e publicadas, o disposto no art. 123, do CTN, e os princípios 

constitucionais da razoabilidade e da livre iniciativa.  

VIII- Repetimos que, como o destaque é “mera indicação para fins de 

controle” (cf. art. 13, § 1º, I, in fine, da LC nº 87/1996), a eventual circunstância de o 

montante do ICMS-ST não estar expressamente indicado nas notas fiscais emitidas pelo 

contribuinte-substituído,32 está longe de significar que o quantum do tributo não está 

integrado ao valor da operação mercantil.  

Muito pelo contrário, a estrutura constitucional do ICMS leva à inexorável 

inclusão de seu montante ao efetivo valor da operação mercantil realizada pelo contribuinte-

substituído. Pouco importa, pois, se o valor da venda da mercadoria é maior ou menor: o valor 

do tributo sempre estará a ele agregado. 

VIII- Aqui chegados, é o caso de aludirmos a pitoresca história, que de há 

muito passeia no mundo jurídico-tributário nacional. 

 
31. Lei Complementar nº 87/1996: “Art. 8º (‘omissis’) (...) § 5º. O imposto a ser pago por substituição tributária, 

na hipótese do inciso II do ‘caput’, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota 

prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a respectiva base de cálculo e o 

valor do imposto devido pela operação ou prestação própria do substituto”. 
32. Além de o ICMS-ST ser destacado na nota fiscal emitida pelo substituto tributário, em campo separado do 

ICMS-próprio, há legislações estaduais determinando que o contribuinte-substituído indique, em sua nota fiscal, 

não só que o imposto devido na respectiva operação foi retido por substituição (cf. Cláusula Terceira, do Ajuste 

SINIEF nº 04/1993), como também o valor da retenção. É o consta, por exemplo, do art. 274, § 3º, do 

RICMS/SP; verbis:  

“Art. 274. O contribuinte substituído, ao realizar operação com mercadoria ou prestação de serviço que tiver 

recebido com imposto retido, emitirá documento fiscal, sem destaque do valor do imposto, que conterá, além 

dos demais requisitos, a seguinte indicação "Imposto Recolhido por Substituição - Artigo......do RICMS" (Lei 

6.374/89, art. 67, § 1º, e Ajuste SINIEF-4/93, cláusula terceira, na redação do Ajuste SINIEF-1/94). (...) 

“§ 3º. O contribuinte substituído que realizar operações destinadas ao território paulista, com a finalidade de 

comercialização subsequente, ou prestação de serviço vinculada a operação ou prestação abrangida pela 

substituição tributária, deverá, no campo ‘Informações Complementares’ do documento fiscal: 

“1 - indicar a base de cálculo sobre a qual o imposto foi retido e o valor da parcela do imposto retido cobrável 

do destinatário; 

“2 - relativamente a cada mercadoria, discriminar as indicações previstas no item anterior” (grifamos). 

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/lei067.aspx
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Conta-se que Aliomar Baleeiro, caminhando pela orla baiana, parou em uma 

banca de feira e constatou que o quilo da pescada estava sendo vendido por dez cruzeiros.33 

Ao retornar, passando novamente diante da banca, notou, surpreso, que o mesmo quilo de 

peixe, agora estava posto à venda por sete cruzeiros. Divertido, perguntou ao feirante: “Tirou 

o ICM do peixe?”34.  

O comerciante, ladino, temendo estar diante de um auditor fiscal, deu-se pressa 

em responder: “Não, senhor! O ICM está sempre dentro do peixe”. 

Este pequeno empresário, em sua simplicidade, deu, sem perceber, uma lição 

de profunda sabedoria jurídica, qual seja, a de que o ICM (hoje, ICMS), independentemente 

da forma como é recolhido, sempre integra o valor da operação mercantil realizada. 

IX- Depois, numa economia de livre mercado (livre iniciativa) como a nossa, a 

estipulação do preço das mercadorias vendidas é medida de estratégia comercial, na qual o 

Estado não pode e não deve interferir. Nesse entrecho, ele é mero terceiro, que, por não 

integrar a relação jurídica existente entre o comprador e o vendedor, não tem como formatar o 

preço avençado pelas partes. Vale, a propósito, o clássico brocardo res inter alios acta, allis 

nec prodest nec nocet (“os atos dos contratantes não aproveitam, nem prejudicam, a 

terceiros”). 

Lembramos, de resto, que a livre iniciativa é uma das diretrizes de nosso 

sistema jurídico-econômico. 

O assunto foi minudentemente disciplinado na Constituição Federal, que, já em 

seu art. 1º, alça a “livre iniciativa” (inc. IV) ao patamar de fundamento da República 

Federativa do Brasil. E, mais adiante, em seu art. 170, caput, volta a estatuir que a ordem 

econômica nacional se funda no princípio da “livre iniciativa”.  

Este princípio encerra, parafraseando Robert Alexy, um comando de 

otimização,35 que impõe que se busque a melhor maneira de cumpri-lo, sem acarretar ônus 

desnecessários às pessoas, físicas ou jurídicas, que desenvolvem atividades profissionais. 

Logo, as medidas adotadas pelo Estado devem ser apropriadas, isto é, ingerir, o 

menos possível, nos negócios das pessoas jurídicas. Afinal, por mais respeitáveis que sejam os 

interesses públicos a tutelar, não chegam ao ponto de sobrepor-se ao direito fundamental de as 

empresas conduzirem com liberdade, suas atividades lícitas. 

 
33. O cruzeiro era o padrão monetário nacional da época.  
34. Era o tributo vigente à época. Hoje, obviamente, a alusão seria feita ao ICMS. 
35. Teoria de los Derechos Fundamentales, trad. de Ernesto Garzón Valdés, Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid, 1993, p. 86.  
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13. CONCLUSÃO 

 

Tudo posto e considerado, temos por incontroverso que a técnica da 

substituição tributária não altera a condição de contribuinte (sujeito passivo direto), daquele 

que sofre a retenção do ICMS, por parte do substituto tributário (sujeito passivo indireto), ao 

qual incumbe, apenas, o repasse, ao Estado, do montante da exação. Desse modo, para a 

correta quantificação do PIS/COFINS, o ICMS-ST, deve sempre ser excluído do faturamento 

do contribuinte-substituído, observada, evidentemente, a modulação dos efeitos do RE nº 

574.706.36 
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