
Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 1

4/
08

/2
02

0 0
0:0

0

12

 repasse a terceiros (  no  caso , ao Município  ou ao Distrito Federal) não se
 qualificará ,  técnica e juridicamente ,  como receita , para fins e efeitos de

caráter tributário.

 Cabe  relembrar , neste ponto,  por extremamente relevante , que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal  bem enfatizou o aspecto que ora

 venho de referir , como se pode ver de decisão que restou consubstanciada
em acórdão assim ementado:

“ (...) –  O conceito de receita , acolhido pelo art. 195, I, ‘b’, da
Constituição Federal,  não se confunde com o conceito contábil . 

 Entendimento , aliás,  expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1º) e Lei 10.833
/03 (art. 1º),  que determinam a incidência da contribuição ao PIS
/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
‘independentemente de sua denominação ou classificação contábil’. 

 Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao
mercado, gestão e planejamento das empresas  possa ser  tomada pela
lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de
diversos tributos,  de modo algum subordina a tributação . A
contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins
tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras
próprios do Direito Tributário.  Sob o específico prisma  constitucional , 

 receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se
 integra no patrimônio  na condição de elemento novo  e positivo ,  sem

 reservas ou condições. (…). ”
(  RE  606.107/RS , Rel. Min. ROSA WEBER –  grifei )

 Tenho  para  mim  que  se  mostra  definitivo ,  no  exame da controvérsia
ora em julgamento,  e na linha  do que venho expondo neste voto , a

 doutíssima manifestação do Professor RODRIGO CARAMORI PETRY (“ 
 Contribuições PIS/PASEP e COFINS ”, p. 312/313, 2009, Quartier Latin),  que

 bem  analisou o tema em causa,  concluindo ,  acertadamente ,  no  sentido  da
 inconstitucionalidade da inclusão dos valores  pertinentes ao Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza (ISS)  na  base  de  cálculo da COFINS  e do
PIS,  em  razão de os valores  recolhidos a título daquela exação municipal 
(ISS)  não  se  subsumirem  à  noção  conceitual  de  receita  ou  de  faturamento do
contribuinte:

“ Como já demonstramos fartamente ao longo dos tópicos
 anteriores , as normas de competência legislativa tributária das

contribuições COFINS e PIS/PASEP limitam sua incidência ao
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‘faturamento’ (receita bruta da venda de mercadorias e/ou de
serviços) ou à ‘receita’ (receita total), conforme previsto no art. 195, I,

 ‘b’, no art. 239 e no art. 149, § 2º, III, ‘a’.
As materialidades descritas como ‘receita’ ou ‘faturamento’

devem ser efetivamente auferidas pela pessoa jurídica sujeita à
 tributação e sempre devem ser entendidas como ‘riqueza própria’ dos

 sujeitos passivos , especialmente em obediência ao princípio da
capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF/1988), que, em sua
expressão objetiva, se aplica indubitavelmente às contribuições

 COFINS e PIS/PASEP.
 Assim  sendo ,  agora  em  se  tratando  especialmente  das  empresas

 prestadoras  de  serviços ,  não  podem  fazer  parte  da  ‘  receita ’  ou  do  ‘
 faturamento ’  tributáveis  pelas  contribuições  COFINS  e  PIS  /  PASEP os

 valores  que  apenas  ingressam  contabilmente  nos  registros  da  pessoa
 jurídica  prestadora ,  mas  não  se  incorporam  ao  seu  patrimônio ,  não

 sendo ,  portanto ,  fatos  reveladores  de  capacidade  contributiva .  É  o
 caso  , ‘  v.g. ’,  do  valor  do  imposto  sobre  serviços  (  ISS  ), que, sendo ou

não destacado nas notas fiscais/faturas que documentam a prestação
de serviços,  não  pode  ter  seu  valor  inserido  na  base  de  cálculo  das

 contribuições  sobre ‘faturamento’ ou sobre a ‘receita’ (receita total)  .
 Sendo um imposto municipal , o ISS possui peculiaridades

 próprias a depender do que a legislação de cada Município estabelece
. Porém podemos adiantar que a Lei Complementar nº 116/2003,
fixando diretrizes gerais para os Municípios acerca da instituição e
cobrança do ISS, determinou, como contribuinte do imposto, o
prestador do serviço, havendo ainda a possibilidade de a legislação
própria de cada Município instituir hipóteses de responsabilidade
tributária para outrem, desde que pessoa vinculada ao fato gerador

 (prestação de serviço).
Na prática, entretanto, têm sido cada vez mais comum as

legislações municipais determinarem ao tomador do serviço o dever
de realizar a retenção do valor do ISS no momento do pagamento
pelos serviços recebidos, recolhendo então essa quantia em lugar do
contribuinte (prestador do serviço), que por sua vez recebe o valor

 líquido.
 De  qualquer  forma , sendo, de regra,  contribuinte  do  ISS  a empresa

 prestadora  de  serviços ,  ao  apurar  seu  ‘  faturamento ’ –  receita  bruta
dos serviços –,  não  deve  a  mesma  ser  obrigada  a  incluir ,  na  base  de

 cálculo  das  contribuições  COFINS  e  PIS/PASEP ,  o  valor  do  ISS
incidente sobre a prestação dos serviços em questão,  pois  tal  valor ,
cobrado como preço conjuntamente com o efetivo valor dos serviços, 

 corresponde  a  ‘  mero  ingresso ’  recebido  (...). ” (  grifei )




