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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 587.108 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. EDSON FACHIN
: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A
: DIRCEU GALDINO CARDIN
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE, ISONOMIA
E RAZOABILIDADE. DIREITO A CREDITAMENTO. CONTRIBUIÇÕES
PARA A SEGURIDADE SOCIAL INCIDENTES SOBRE O
FATURAMENTO. PIS. COFINS. REGIMES CUMULATIVO E NÃOCUMULATIVO. TRANSIÇÃO.
1. Fixação de tese de julgamento ao Tema 179 da sistemática da
repercussão geral: “Em relação às contribuições ao PIS/COFINS, não
viola o princípio da não-cumulatividade a impossibilidade de
creditamento de despesas ocorridas no sistema cumulativo, pois os
créditos são presumidos e o direito ao desconto somente surge com as
despesas incorridas em momento posterior ao início da vigência do
regime não-cumulativo.”
2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito das políticas
fiscais para equiparar contribuintes por meio da uniformização de
alíquotas, com base no princípio da isonomia, haja vista que não dispõe
tipicamente de função legislativa. Precedentes.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária virtual de 19 a 26 de
junho de 2020, sob a Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli, na
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, apreciando o tema 179 da repercussão geral, em
conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento. Foi fixada a
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seguinte tese: “Em relação às contribuições ao PIS/COFINS, não viola o
princípio da não-cumulatividade a impossibilidade de creditamento de
despesas ocorridas no sistema cumulativo, pois os créditos são
presumidos e o direito ao desconto somente surge com as despesas
incorridas em momento posterior ao início da vigência do regime nãocumulativo", nos termos do voto do Relator.
Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
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13/12/2018

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 587.108 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. EDSON FACHIN
: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A
: DIRCEU GALDINO CARDIN
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, interposto em face de
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa se
transcreve a seguir:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS.
COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ESTOQUE
DE
ABERTURA. §§ 1º DOS ARTS. 11 DA LEI 10.637/02 E
10.833/03. LEGALIDADE.
1. As Leis n.ºs 10.637/02 e 10.833/03 instituíram o regime
da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, respectivamente.
Ao fazê-lo, operaram, de um lado, a majoração da alíquota de
0,65% para 3% e de 3% para 7,6%, respectivamente (art. 2º), e
concederam, de outro, benefícios fiscais na forma de créditos
escriturais que resultariam na redução da carga tributária das
empresas (art. 3º). São exemplos dos benefícios fiscais
concedidos os descontos decorrentes da aplicação das alíquotas
vigentes quando do sistema cumulativo sobre o estoque de
abertura de bens existentes em 1º de dezembro de 2002 para o
PIS e em 01 de fevereiro de 2004 para a COFINS, consoante arts.
11 da Lei 10.637/02 e 12 da Lei 10.833/03.
2. Com efeito, as alíquotas de PIS e COFINS a incidirem
sobre os estoques existentes só poderiam ser aquelas previstas
quando do sistema cumulativo. Anteriormente à nova
sistemática, todas as "entradas" tinham embutido em seu valor
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de aquisição as alíquotas então vigentes: 0,65 para o PIS e 3%
para a COFINS. O contrário sim, implicaria em ofensa ao
princípio da isonomia porque ocorreria a supervalorização nos
créditos iniciais das contribuições nos estoques de abertura e a
desproporcionalidade com a base de cálculo e alíquotas
estabelecidas na legislação vigente à época dos recolhimentos
anteriores.
3. É vedado ao Poder Judiciário conferir benefícios fiscais
não previstos em lei ou estendê-los aos contribuintes não
contemplados pela lei existente nem, tampouco, determinar a
majoração de alíquota também prevista em lei. Isso implicaria
em legislar de forma positiva, em flagrante afronta ao princípio
da separação dos poderes adotado pelo sistema constitucional
pátrio.”

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102,
III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput;
150, II; e 195, §12, do Texto Constitucional.
Sustenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade dos artigos 11, §1º,
da Lei 10.637/02, e 12, §1º, da Lei 10.833/03.
Alega-se, ainda, que a regra de transição do regime cumulativo para
o não-cumulativo é incompatível com o princípio da não-cumulatividade.
Ademais, aponta-se as seguintes razões:
“Por conseguinte, a apuração do crédito relativo aos bens
havidos em estoque através de alíquotas menores (0,65% - PIS e
3,0% - COFINS), em contraposição às alíquotas maiores (1,65%
de PIS e 7,6% de COFINS) aplicáveis ao débito (receita ou
faturamento) no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, representam frontal violação ao princípio da
isonomia, ante o tratamento diferenciado de duas situações de
idênticos efeitos.” (fl. 307)

A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
admitiu o recurso, em decorrência do preenchimento dos requisitos
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processuais.
Interposto recurso especial, este restou negado ao fundamento de
que o acórdão recorrido decidiu com base em argumentos de índole
constitucional.
Em 14.08.2009, o Tribunal Pleno desta Corte manifestou-se por afetar
a presente controvérsia à sistemática da repercussão geral, nos seguintes
termos:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. BENS EM ESTOQUE. CRÉDITO.
ALÍQUOTA. LEI 10.637/2002, ART. 11, § 1º, E LEI 10.833/2003,
ART. 12, § 1º. RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.”
(RE 587.108 RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe
28.08.2009)

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do
apelo extremo.
Os autos vieram a mim conclusos, por substituição da relatoria, em
18.06.2015.
Indiquei o feito à pauta do Tribunal Pleno em 26.11.2015.
Determinei a suspensão nacional dos feitos correlatos ao tema da
repercussão geral na data de 24 de outubro de 2016.
Disponibilizei o relatório aos eminentes pares e às partes
interessadas em 05.07.2018, indicando a prioridade legal da demanda em
consonância ao §9º do art. 1.035 do CPC/15.
É o relatório.
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PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 587.108
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A
ADV.(A/S) : DIRCEU GALDINO CARDIN (6875/PR)
RECDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (00000/DF)
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que
negava provimento ao recurso extraordinário, pediu vista dos autos
o Ministro Marco Aurélio. Falou, pela recorrida, o Dr. Adriano
Chiari da Silva, Procurador da Fazenda Nacional. Não participou,
justificadamente, deste julgamento, o Ministro Alexandre de
Moraes. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
13.12.2018.
Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski,
Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin
e Alexandre de Moraes.
Ausentes, justificadamente,
Mello e Gilmar Mendes.
Procuradora-Geral
Dodge.

da

os

República,

Senhores
Dra.

Ministros

Raquel

Elias

Celso

de

Ferreira

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 587.108 RIO GRANDE DO SUL
VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Inicialmente,
cumpre-se delinear os contornos fático-normativos da presente
controvérsia, tendo em vista a função de precedente que o presente
recurso deve desempenhar para todo o sistema judicial pátrio, por isso se
revela necessário a explicitação do que está posto em juízo e das razões de
decidir que esta Suprema Corte adotará para o deslinde do presente
litígio constitucional.
Trata-se, aqui, de saber quais alíquotas de PIS e COFINS devem ser
observados no aproveitamento de créditos calculados sobre o valor do
estoque consignado em balanço de abertura, no momento da transição da
sistemática cumulativa para a não-cumulativa da contribuição para os
tributos precitados.
Transcreve-se, a propósito, os artigos 11, §1º, da Lei 10.637/02, e 12,
§1º, da Lei 10.833/03:
“Lei 10.637/02
Art. 11. A pessoa jurídica contribuinte do PIS/Pasep,
submetida à apuração do valor devido na forma do art. 3º, terá
direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos
bens de que tratam os incisos I e II desse artigo, adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País, existentes em 1º de
dezembro de 2002.
§ 1º O montante de crédito presumido será igual ao
resultado da aplicação do percentual de 0,65% (sessenta e cinco
centésimos por cento) sobre o valor do estoque.
Lei 10.833/03
Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da COFINS,
submetida à apuração do valor devido na forma do art. 3º, terá
direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos
bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo artigo,
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adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes na
data de início da incidência desta contribuição de acordo com
esta Lei.
§ 1º O montante de crédito presumido será igual ao
resultado da aplicação do percentual de 3% (três por cento)
sobre o valor do estoque.”

A título de maior acuidade do raciocínio jurídico necessário ao
deslinde da causa, torna-se conveniente realizar breve histórico
legislativo acerca da questão.
Com o advento da nova ordem constitucional em 1988, foi possível
identificar-se duas contribuições sociais incidentes sobre o faturamento
recepcionadas materialmente: (i) PIS/PASEP, agora em caráter
permanente, nos termos do art. 239 da Constituição Federal; e (ii)
FINSOCIAL, conforme o art. 56 do ADCT e com vigência temporária, até
que instituída nova contribuição com base na competência ordinário do
art. 195, I, da Carta Constitucional, sobre o faturamento.
Com a promulgação da Lei Complementar 70/91, a contribuição para
o FINSOCIAL restou substituída pela contribuição COFINS. Por se tratar
de base econômica prevista em nível constitucional, não era necessária a
forma da lei complementar, tanto que, em alterações legislativas
posteriores, esta contribuição passou a ser disciplina pelas Leis 9.718/98 e
10.833/03.
Nesse sentido, restou excepcionada a vedação ao bis in idem entre as
referidas contribuições de seguridade social, como preconizada no §4º do
art. 195 do Texto Constitucional.
Aliás, ressalte-se que tal situação foi expressamente chancelada por
esta Corte na ADC 1, de relatoria do Ministro Moreira Alves, DJ
16.06.1995. Reproduz-se excerto do voto do Ministro Relator:
“Não estando, portanto, a COFINS sujeita às proibições do
inciso I do artigo 154 pela remissão que a ele faz o §4º do artigo
195, ambos da Constituição Federal, não há que se pretender
que seja ela inconstitucional por ter base de cálculo própria de
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impostos discriminados na Carta Magna ou igual à do
PIS/PASEP (que, por força da destinação previdenciária que lhe
deu o artigo 239 da Constituição, lhe atribuiu a natureza de
contribuição social), nem por não atender ela eventualmente à
técnica da não-cumulatividade.”

Diante da identidade de base de cálculo, isto é, o faturamento, o
Poder Legislativo achou por bem dar tratamento normativo conjunto às
contribuições PIS/PASEP e COFINS, por meio da Lei 9.718/98.
Em síntese, é seguro afirmar no que se refere a essas contribuições
que a base de cálculo prevista legalmente é o faturamento como receita
bruta correspondente à totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica. Igualmente, o fato gerador ocorre com a percepção dessas
receitas em periodicidade mensal.
Marco constitucional relevante para o deslinde da presente causa
consiste no advento da Emenda Constitucional 42/03, a qual deu a
seguinte redação para os §§12 e 13 do artigo 195 da 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:
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para
os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e
IV do caput, serão não-cumulativas.
§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de
substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente
na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o
faturamento.”

Conclui-se, portanto, que o Poder Constituinte Derivado autorizou
ao legislador ordinário a previsão legal de regime não-cumulativo do
PIS/COFINS para determinados setores ou atividades econômicas, assim
3
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como a substituição gradativa da contribuição sobre a folha-de-salários
pelo PIS/COFINS não-cumulativo.
De acordo com as lições do professor de Direito Tributário da UFMG
André Mendes Moreira, haure-se da normatividade constitucional o
seguinte acerca da não-cumulatividade da PIS/COFINS:
“(a) a contribuição para o PIS e a COFINS, sobre a receita e
sobre a importação, poderão continuar sendo cobradas na
forma cumulativa, ficando ao alvedrio do legislador optar pela
não-cumulatividade;
(b) se o legislador fizer a opção, a não-cumulatividade do
PIS/COFINS somente será aplicável aos setores definidos na
lei.” (A Não-cumulatividade dos Tributos. 2 ed. São Paulo: Noeses,
p. 245)

Visto isso, torna-se patente que a finalidade das contribuições
discutidas é auferir receita pública em face da manifestação de riqueza
decorrente da renda. Ademais, resulta da vontade constituinte desonerar,
em termos tributários, determinados setores ou atividades econômicas
elegidos pelo Poder legiferante, evitando-se o “efeito em cascata” na
tributação.
Dessa análise, também se verifica que a não-cumulatividade do PIS e
da COFINS decorre da legislação infraconstitucional, ao contrário do que
se passa com o IPI e o ICMS. Outra diferença entre as contribuições e
esses impostos sobre o consumo se dá pela técnica em que o princípio da
não-cumulatividade se concretiza, pois se compreende do escólio de
Leandro Paulsen e Andrei Pitten Velloso que “no caso do PIS/PASEP e da
COFINS, não há creditamento de valores destacados nas operações anteriores,
mas apuração de créditos calculados em relação a despesas com bens e serviços
utilizados na sua atividade econômica”1.
Ante essas elucidações, a nosso ver, parece inconsistente
juridicamente a pretensão de se calcular débito e crédito, inclusive sobre o
1

Contribuições: teoria geral – contribuições em espécie. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2013, p. 209.
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estoque de abertura, sob as mesmas alíquotas, tendo em vista a mudança
de regime da cumulatividade para a não-cumulatividade.
Noutras palavras, é certo que não há direito adquirido a regime
tributário, assim uma vez modificada ou suprimida a lei, o novel diploma
legal deve ter sua aplicação garantida a partir de sua vigência. Por óbvio,
regras de transição não geram direitos subjetivos ao contribuinte, não
obstante se traduzam em compromissos do Poder Público para com a
segurança jurídica em matéria tributária.
Por sua clareza, torna-se necessária nova reprodução de excerto da
doutrina de André Mendes Moreira:
“(...) o legislador é livre para, a partir de uma data
previamente fixada, modificar o regime de tributação,
transferindo o contribuinte do sistema cumulativo para o nãocumulativo. O direito ao desconto de créditos somente surgirá
com as despesas incorridas após o início da vigência do novo
regime. A data de cobrança das novas contribuições para o
PIS/COFINS consiste em um marco jurídico, a partir do qual o
contribuinte passa a se subsumir às novas regras. Contudo, as
despesas incorridas no passo – dentre elas as que permitiram a
formação do estoque de abertura – não geram, a priori, direito
ao crédito.
Por essa razão, as Leis n.s 10.637/02 e 10.833/03
classificaram como presumido o crédito sobre o estoque de
abertura. De fato, essa é a sua natureza. Trata-se de um favor
concedido pelo legislador no intuito de minimizar os impactos
da alteração do regime de tributação, que importou na
majoração de alíquotas do PIS/COFINS.” (A Não-cumulatividade
dos Tributos. 2 ed. São Paulo: Noeses, p. 478)

Por outro lado, também não se sustenta a alegação de violação aos
princípios da isonomia e da razoabilidade, como bem posto pelo Parquet
em seu parecer:
“(...) a validade

do

discrímen

adota

nos

citados
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dispositivos legais está na razão direta da garantia da isonomia,
pois a igualdade entre o ativo e o passivo do contribuinte, entre
o débito e o crédito, está na conformidade com a legislação da
época em que as operações (aquisições) foram contabilizadas.”
(fl. 456)

Demais disso, é pacifico o entendimento do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no
mérito das políticas fiscais para equiparar contribuintes com a
uniformização de alíquotas, com base no princípio da isonomia, uma vez
que não dispõe tipicamente de função legislativa.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PIS E COFINS.
EQUIPARAÇÃO DE REGIMES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da orientação firmada nesta
Corte, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos
da decisão agravada, o que não ocorreu no presente recurso. A
previsão de estabelecimento de diferentes regimes tributários
pela Lei nº 10.637/2002, de modo a limitar deduções da base de
cálculo do PIS e da COFINS a determinado grupo de empresas,
não implica ofensa ao princípio da isonomia. Não cabe ao
judiciário imiscuir-se no mérito das decisões políticas adotadas
pelo legislador e pela Administração tributária. Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.”
(AI 837957 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, DJe 19.05.2014)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
EQUIPARAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISONOMIA.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR
COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Ausência

6
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8155-2674-F61C-B6C9 e senha FB0F-A0B9-F98A-A555

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 13 de 48

RE 587108 / RS
de repercussão geral da questão constitucional (RE 585.740-RG,
Rel.
Min.
Menezes
Direito,
DJe
22.8.2008).”
(RE 410515 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
DJe 1º.07.2009)
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO
LÍQUIDO.
TRIBUTOS.
ALÍQUOTAS
DIFERENCIADAS.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA.
SUPRESSÃO
OU
EQUIPARAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO
LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO. I - É defeso ao Poder Judiciário, com base no
princípio da isonomia, atuar na condição anômala de legislador
positivo para suprimir ou equiparar as alíquotas de tributos
recolhidos pelas instituições financeiras em relação àquelas
suportadas pelas demais pessoas jurídicas, uma vez que essa
competência não lhe foi deferida pela ordem constitucional.
Precedentes.
II
Agravo
regimental
improvido.”
(RE
335275
AgR-segundo,
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 28.03.2011)

Conclui-se, portanto, pela sintonia normativa entre a Constituição
Federal e os artigos 11, §1º, da Lei 10.637/02, e 12, §1º, da Lei 10.833/03.
Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário a que se nega
provimento.
Ademais, proponho para deliberação deste Plenário a seguinte tese
para o Tema 179 da sistemática da repercussão geral: “Em relação às
contribuições ao PIS/COFINS, não viola o princípio da nãocumulatividade a impossibilidade de creditamento de despesas
ocorridas no sistema cumulativo, pois os créditos são presumidos e o
direito ao desconto somente surge com as despesas incorridas em
momento posterior ao início da vigência do regime não-cumulativo.
É como voto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 587.108 RIO GRANDE DO SUL
VOTO–VISTA
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O pedido de vista
deste processo decorreu do fato de não haver alcançado, quando do início
do julgamento, a matéria veiculada no extraordinário. Em síntese, tornouse impossível formar convencimento sobre a procedência, ou não, do
inconformismo retratado no recurso.
Eis os parâmetros da controvérsia. O PIS (contribuição ao Programa
de Integração Social) e a Cofins (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social) eram cobrados nos percentuais de 0,65% e 3%,
respectivamente, sendo o regime cumulativo. Deu-se a modificação do
sistema, passando de cumulativo para não cumulativo, oportunidade na
qual as alíquotas foram majoradas para 1,65% e 7,6%, nessa ordem. O
ramo de atuação da recorrente pressupõe a existência de estoques. Vale
dizer, nos valores de aquisição inicial dos produtos estavam embutidas as
contribuições para o PIS e a Cofins, nas percentagens, repita-se, de 0,65%
e 3%. O insurgimento ocorre no que o crédito a ser considerado fez-se nos
aludidos percentuais. A recorrente pretende a observância desses créditos
consideradas as novas alíquotas, evocando, no extraordinário, a
transgressão aos artigos 195, § 12, 5º, cabeça, e 150, inciso II, da
Constituição Federal.
Observem princípios lógicos e racionais. A consideração de crédito
pressupõe fenômeno que aconteceu anteriormente, valor recolhido na
fase pretérita. Em síntese, creditamento, no que visa evitar cumulação de
tributos, há de ser realizado levando-se em conta os parâmetros do débito
anterior, a quantia recolhida em termos, no caso, de contribuições. A
recorrente busca alcançar ficção jurídica, visando, justamente, ter
diminuídas as alíquotas incidentes na venda das mercadorias, retornando
ao patamar pretérito ou, melhor dizendo, simplesmente não recolhendo,
já que haveria o encontro de contas absoluto, qualquer importância a
título de PIS e Cofins. A tanto equivale, sem dúvida alguma, pretender
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que se considere não o crédito, na medida em que verificado o
recolhimento anterior, mas, sim, consideradas as novas percentagens.
Bem andaram Juízo e Órgão revisor, sob o ângulo jurídico-constitucional,
ao indeferirem a ordem no mandado de segurança. Acompanho o
Relator, desprovendo o recurso extraordinário.
Sob o ângulo da tese, permito-me ficar dentro das balizas objetivas
do processo. Então, enuncio-a da seguinte forma: “A apuração dos
créditos alusivos ao PIS e à Cofins, considerada mudança do sistema
cumulativo para o não cumulativo, ocorre considerados os valores
anteriormente recolhidos, não cabendo levar em conta, sob tal ângulo, as
novas alíquotas.”

2
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29/06/2020

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 587.108 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. EDSON FACHIN
: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A
: DIRCEU GALDINO CARDIN
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
VOTO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Na origem, a WMS Supermercados do Brasil S/A impetrou Mandado
de Segurança Preventivo com o escopo de que fosse reconhecida a
inconstitucionalidade (incidenter tantum) dos artigos 11, §1º, da Lei nº
10.637/02 e do artigo 12, §1º, da Lei nº 10.883/03.
Eis o teor, na parte em que interessa, da Lei 10.883/03, que dispõe
sobre a COFINS, com redação semelhante à Lei 10.637/02, que dispõe
sobre o PIS:
Lei 10.883/03: Art. 1° A Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS, com a incidência nãocumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das
receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços
nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2º A base de cálculo da contribuição é o valor do
faturamento, conforme definido no caput
(...)
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Art. 2º Para determinação do valor da COFINS aplicar-seà, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art.
1°, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).
Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do § 3º
do art. 1°;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes;
(...)
Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da COFINS,
submetida à apuração do valor devido na forma do art. 3º, terá
direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos
bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo artigo,
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes na
data de início da incidência desta contribuição de acordo com
esta Lei.
§ 1- O montante de crédito presumido será igual ao
resultado da aplicação do percentual de 3% (três por cento)
sobre o valor do estoque.

Relata, em síntese, que o regime anterior (da cumulatividade) previa
alíquotas de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS) sobre bens e serviços e que a
nova legislação, ao adotar o regime da não-cumulatividade, majorou as
alíquotas para 1,65% (PIS) e 7% (COFINS).
Dessa forma, aduz que as Leis nº 10.637/02 e 10.883/03 previram que
os estoques existentes à época de sua entrada em vigor seriam tributados
pelas novas alíquotas (1,65% e 7%), porém, com reconhecimento de
crédito pelo antigo regime (0,65% e 3%).
É contra essa diferenciação de alíquotas de crédito e débito que a
parte se insurge.
Alega que a alteração do regime, da forma como feita, violou, em
relação aos produtos em estoque, os princípios da isonomia, da
2
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razoabilidade e da não-cumulatividade, bem como o artigo 195, §§12 e 13,
da Constituição Federal, visto que, sobre os créditos existentes, incidiria a
alíquota de 0,65% e 3%, mas sobre os débitos incidiria a alíquota de 1,65%
e 7%.
Dessa forma, explica que “a aplicação de alíquota menor para
dimensionar os créditos a serem deduzidos e maior para os débitos (de
cuja soma algébrica se obtém o saldo devedor/credor em cada período
considerado), na forma prevista pelas Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003
(que vêm sendo aplicadas pela Receita Federal), consiste em frontal
violação ao amplo direito de creditamento sobre os bens em estoque após
a vigência da não- cumulatividade, direito líquido e certo do contribuinte
sujeito ao pagamento de PIS e COFINS não cumulativos, garantido
constitucionalmente e convalidado nas próprias leis aludidas” (fls. 9-10,
Vol. 50).
Afirma, ainda, que “se as Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003
majoraram as alíquotas de PIS e COFINS para manter a arrecadação, não
podem prever a aplicação de alíquota menor para a dedução dos bens
tidos em estoques, visto que tal previsão resultará em aumento imotivado
da carga tributária, em confronto com a ratio que determinou a própria
instituição do sistema não-cumulativo das referidas contribuições, ferindo
o princípio da razoabilidade. Haveria locupletamento do Estado,
decepando os créditos do contribuinte” (fls. 18-19, Vol. 50)
Assevera, também, que houve violação ao princípio da isonomia,
visto que “se os bens em estoque somente gerarão receita (fato jurídico
tributário das contribuições em tela) na vigência do regime não
cumulativo, assim como os bens adquiridos e estocados após a vigência
do regime em questão, e, se ambas receitas serão tributadas pelas
alíquotas previstas nas leis que instituíram o novo PIS e a nova COFINS
(1,65% e 7,6%, respectivamente), não há diferença ontológica entre uns
(bens estocados à época da vigência da não-cumulatividade) e outros
bens (bens adquiridos após a vigência da não-cumulatividade), sendo
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inconstitucional o tratamento desigual dado ao creditamento de uns e
outros bens” (fl. 21, Vol. 50).
Aduz, a título exemplificativo, que, quando da substituição do
Imposto de Vendas e Consignações (IVC) pelo Imposto sobre Circulação
de Mercadorias (ICM), sob a égide da Constituição de 1946, com alteração
feita pela EC 18/65, estabeleceu-se a mesma alíquota tanto para créditos
quanto para débitos, preservando, portanto, a constitucionalidade da
alteração do regime cumulativo para não-cumulativo.
Ao final, pleiteou, em suma, que o crédito relativo aos valores dos
bens em estoque quando da alteração do regime da cumulatividade para
a não-cumulativa se desse pelas alíquotas do novo regime (1,65% e 7,6%).
O impetrado apresentou informações (fls. 210-220, Vol. 50),
afirmando, em suma, que os dispositivos ora impugnados visam “tãosomente a operar como elemento de transição entre duas sistemáticas
diferentes de tributação”.
Ademais, informou que os produtos adquiridos sob a égide do
regime anterior sofreram imposição do PIS/COFINS pela alíquota de
0,65% e 3%, sendo este, portanto, o mesmo percentual aplicado para
apuração do crédito das mercadorias em estoque.
Aduz, ainda, que autorizar o creditamento da COFINS, por exemplo,
pela alíquota 7% configuraria “enriquecimento sem causa às custas do
Erário, o qual se veria diminuído por conta de créditos fantasmas” (fl.
216, Vol. 50).
O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, aos
fundamentos de que:
(a) “o regime do PIS e Cofins não-cumulativo é infraconstitucional,
inexistindo na Carta Política moldes rígidos e específicos a serem
observados, ao contrário do que ocorre com o IPI e o ICMS”;
(b) “o fato de a exposição de motivos prever esta ou aquela
consequência econômica - não confirmada pelos fatos - não é suficiente
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para expurgar a norma do ordenamento”;
(c) “os bens que já integravam o ativo da impetrante quando do
advento da novel legislação não poderiam fazer jus ao crédito calculado
com base nas alíquotas majoradas, uma vez que quando de sua alienação
ao impetrante compuseram o faturamento do fornecedor, tributado a
razão de 0,65% para o PIS e de 3% para a Cofins”;
(d) “o benefício fiscal ora em discussão está operando tão somente
como elemento de transição entre duas sistemáticas distintas, creditandose o estoque com uma alíquota equivalente à suportada pela impetrante
quando da aquisição” (fls. 239-242, Vol. 50).
Dessa decisão, apelou a impetrante (fls. 253-273, Vol. 1), alegando,
em suma, que:
(a) “a inexistência de um conceito convencional de nãocumulatividade especificamente localizado no art. 195 da Constituição
Federal não tem o condão de excluir o caráter constitucional da garantia
em questão”;
(b) “a onerosidade que a despesa com a aquisição do estoque
representa não é abatida da tributação na mesma medida, pelo que há
incidência de tributo sobre valor superior ao valor agregado”. No mais,
repisou as razões iniciais.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso nos termos da
seguinte ementa (fl. 9, Vol. 1).
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
§§ 1º DOS ARTS. 11 DA LEI 10.637/02 E 10.833/03.
LEGALIDADE.
1. As Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 02 instituíram o regime
da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, respectivamente.
Ao fazê-lo, operaram, de um lado, a majoração da alíquota de
0,65% para 3% e de 3% para 7,6%, respectivamente (art. 2º), e
concederam, de outro, benefícios fiscais na forma de créditos

5
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escriturais que resultariam na redução da carga tributária das
empresas (art. 3º). São exemplos dos benefícios fiscais
concedidos os descontos decorrentes da aplicação das alíquotas
vigentes quando do sistema cumulativo sobre o estoque de
abertura de bens existentes em Io de dezembro de 2002 para o
PIS e em 01 de fevereiro de 2004 para a COFINS, consoante arts.
11 da Lei 10.637/02 e 12 da Lei 10.833/03. 2. Com efeito, as
alíquotas de PIS e COFINS a incidirem sobre os estoques
existentes só poderiam ser aquelas previstas quando do sistema
cumulativo. Anteriormente à nova sistemática, todas as
"entradas” tinham embutido em seu valor de aquisição as
alíquotas então vigentes: 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS.
O contrário sim, implicaria em ofensa ao princípio da isonomia
porque ocorreria a supervalorização nos créditos iniciais das
contribuições
nos
estoques
de
abertura
e
a
desproporcionalidade com a base de cálculo e alíquotas
estabelecidas na legislação vigente à época dos recolhimentos
anteriores. 3. É vedado ao Poder Judiciário conferir benefícios
fiscais não previstos em lei ou estendê-los aos contribuintes não
contemplados pela lei existente nem, tampouco, determinar a
majoração de alíquota também prevista em lei. Isso implicaria
em legislar de forma positiva, em flagrante afronta ao princípio
da separação dos poderes adotado pelo sistema constitucional
pátrio”.

O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso
Especial interposto ao fundamento de que a matéria discutida nos autos é
eminentemente constitucional (fls. 100-101, Vol. 51).
A recorrente interpôs o presente Recurso Extraordinário, com
fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando, em
síntese, que houve violação aos artigos 5º, caput; 195, §12º; e 150, II, todos
da CF/88. Em suas razões, afirma, em síntese, que a sistemática dos
artigos 11, §1º da Lei 10.637/02 e 12, §1º da Lei 10.833/03 configura
espécie de imposto inominado.

6
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É o que havia a relatar.
A recorrente fundamenta seu apelo extremo em três vertentes, a
saber:
(a) violação ao princípio da não-cumulatividade (art. 195, §12);
(b) violação à isonomia (arts. 5º, caput e 150, II); e
(c) violação ao princípio da razoabilidade.
Alega que os artigos 11, §1º, da Lei nº 10.637/02 e o artigo 12, §1º, da
Lei nº 10.883/03 são inconstitucionais, visto que determinam que os
produtos em estoque quando da entrada em vigor dessas leis sejam
tributados pelas novas alíquotas (1,65% e 7%); porém, com
reconhecimento de crédito pelo antigo regime (0,65% e 3%).
Afirma a recorrente que há violação ao princípio da nãocumulatividade, visto que sobre os créditos incidiriam alíquotas menores
que aquelas cobradas sobre os débitos.
Inicialmente, convém registrar que o PIS e a COFINS surgiram no
ordenamento jurídico como tributos cumulativos e, com a edição das
Medidas Provisórias nº 66 de 29/8/2002 e 135 de 30/10/2003, convertidas
respectivamente nas Leis nº 10.637/2002 e 10.883/2003, tornaram-se
tributos não-cumulativos.
Posteriormente, o regime não-cumulativo ganhou status
constitucional, com a edição da EC 42/2003, que inseriu o §12 no artigo
195 da Magna Carta.
CHRISTIANO MENDES WOLNEY VALENTE explica bem essa
alteração de regime:
“...as contribuições ao PIS/Pasep e Cofins nasceram
cumulativas, pois incidiam sobre a receita bruta/faturamento
das empresas. Diante dos efeitos indesejados que a
cumulatividade causava (efeitos examinados no Capítulo “3”),
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aos poucos foram introduzidas técnicas de dedução para
atenuar tais consequência das quais são exemplo o art. 1º, da
Lei n. 9.363/96 (criação do crédito presumido do IPI como
ressarcimento da carga tributária decorrente das contribuições
ao PIS/Pasep e Cofins incidentes na cadeia) e art. 1º, §4º e art. 3º,
§1º, II, da Lei n. 10.147/2000 ( possibilidade de utilização do
crédito presumido para a dedução das próprias contribuições
ao PIS/Pasep e Cofins no setor de importação e produção de
medicamentos)
A toda evidência, a utilização dessas técnicas parciais era
claramente insuficiente, o que levou o Poder Executivo a editar
inicialmente a Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002
(BRASIL, 2012), que alterou a sistemática de cobrança da
contribuição para o PIS/Pasep para instituir a nãocumulatividade dessa contribuição. A referida medida
provisória foi convertida na Lei. n. 10.367, de 30 de dezembro
de 2002 (BRASIL, 2012).
(...)
Posteriormente, a Medida Provisória n. 135, de 30 de
outubro de 2003 (BRASIL, 2012), esta convertida na Lei 10.833,
de 29 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2012), instituiu a
sistemática de cobrança não-cumulativa para a Cofins, estando
previsto o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição
de insumos em seu art. 3º, inciso II, com redação idêntica àquela
já existente para a contribuição ao Pis/Pasep.
(...)
Em seguida, foi publicada em 31.12.2003 a Emenda
Constitucional n. 42/2003, de 19de dezembro de 2003 (BRASIL,
2012), que elevou a texto constitucional a possibilidade,
mediante lei, de cobrança não-cumulativa das contribuições
sociais incidentes sobre a receita ou faturamento (situação da
contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins), por setores de
atividade econômica, através da inserção do §12 ao art. 195”.
(Pis/Pasep e Cofins Não-Cumulativos, Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2016, p. 123-126)
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Dessa forma, os dispositivos legais tidos por inconstitucionais
trouxeram regra de transição, a fim de conferir maior segurança jurídica à
peculiar situação dos produtos que se encontravam em estoque no
momento da alteração dos regimes.

Ou seja, os produtos foram adquiridos quando ainda vigorava o
regime da cumulatividade, no qual incidiam as alíquotas de 0,65% e 3%.
Todavia, seriam vendidos quando já em vigor as Leis nº 10.637/2002 e
10.883/2003.
Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da nãocumulatividade, quando a norma estabelece que, para aqueles produtos
que foram adquiridos à alíquota de 0,65% e 3%, seja reconhecido crédito
presumido no mesmo patamar.
Em caso idêntico, analisado sob a ótica infraconstitucional, a
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do
RESP nº 1.005.598 – RS, de relatoria do ilustre Min. JOSÉ DELGADO, Dj.
26/3/2008, também decidiu no sentido de que seria irrazoável que os
produtos adquiridos pelo sistema da cumulatividade, obtivessem créditos
da COFINS de acordo com a alíquota nova (7%). Por pertinente, cita-se
trecho do voto condutor do acórdão do STJ:
“Saliento, por fim, que o artigo 12 da Lei nº 10.833/2003
oportunizou a atenuação das conseqüências financeiras da
transição entre os regimes de cobrança da COFINS (da alíquota
de 3% prevista na Lei nº 9.718/98, para a alíquota de 7,6%
previsto no regime não-cumulativo da Lei nº 10.833/2003). Ao
estabelecer o crédito de 3% sobre os estoques pré-existentes de
mercadorias nacionais, o legislador utilizou a mesma alíquota
utilizada pelos fornecedores quando do ingresso dos produtos
no estoque da impetrante.
Diversamente, a utilização da alíquota de 7,6% sobre o

9
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 62A3-ADD8-A180-932D e senha 65C6-C482-72EB-C846

Supremo Tribunal Federal
Voto Vogal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 25 de 48

RE 587108 / RS
estoque pré-existente acarretaria o enriquecimento sem causa
da impetrante, já que os produtos não foram tributados
anteriormente com essa alíquota”.

Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não
merece reparos.
Quanto à alegação de violação aos princípios da isonomia e da
razoabilidade, a recorrente afirma que não poderia a lei fazer distinção de
alíquotas incidentes sobre os bens que já estavam em estoque e aqueles
que seriam adquiridos posteriormente à vigência das Leis nº 10.637/2002
e 10.883/2003.
Ora, mais uma vez não assiste razão à parte. Diferentemente do que
afirma, haveria clara violação à isonomia e proporcionalidade caso a
pessoa jurídica obtivesse produtos com uma carga tributária menor e
fosse premiada com um crédito de alíquota superior.
Irreparável, portanto, a conclusão do juiz de primeiro grau,
corroborada pelo acórdão recorrido (fl. 7, Vol. 1):
“Quanto à isonomia, afigura-se evidente que há um fator
de diferenciação justificando o tratamento desigual entre o
regime de bens entrados em estoque antes ou depois da
vigência da sistemática não - cumulativa, pois o estoque havido
antes da edição das Leis 10.637/02 e Lei 10.833/03 foi adquirido
ao tempo em que as alíquotas eram de 0,65% para o PIS e de 3%
para a Cofins. Assim sendo, os bens que já integravam o Ativo
da impetrante quando do advento da novel legislação não
poderiam fazer jus ao crédito calculado com base nas alíquotas
majoradas, uma vez que quando de sua alienação ao impetrante
compuseram o faturamento do fornecedor, tributado a razão de
0,65% para o PIS e de 3% para a Cofins . Estes percentuais é que
deverão compor a dimensão econômica do direito de crédito,
nos termos em que estatuído nas normas instituidoras”.

Diante do exposto, acompanho o ilustre Relator e nego provimento
10
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ao recurso extraordinário.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 587.108 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. EDSON FACHIN
: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A
: DIRCEU GALDINO CARDIN
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
VOTO

O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Vogal): Trata-se de
recurso extraordinário interposto contra acórdão que entendeu pela
constitucionalidade do § 1° do art. 11 da Lei 10.637/2002 e do § 1° do art.
12 da Lei 10.833/2003, que disciplinaram o direito de aproveitamento de
créditos calculados com base nos valores dos bens e mercadorias em
estoque, no momento da transição da sistemática cumulativa para a não
cumulativa da contribuição para o PIS e a COFINS, respectivamente.
O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
§§ 1º DOS ARTS. 11 DA LEI 10.637/02 E 10.833/03.
LEGALIDADE.
1. As Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 instituíram o regime da
não cumulatividade do PIS e da COFINS, respectivamente. Ao
fazê-lo, operaram, de um lado, a majoração da alíquota de
0,65% para 3% e de 3% para 7,6%, respectivamente (art. 2º), e
concederam, de outro, benefícios fiscais na forma de créditos
escriturais que resultariam na redução da carga tributária das
empresas (art. 3º). São exemplos dos benefícios fiscais
concedidos os descontos decorrentes da aplicação das alíquotas
vigentes quando do sistema cumulativo sobre o estoque de
abertura de bens existentes em 1º de dezembro de 2002 para o
PIS e em 01 de fevereiro de 2004 para a COFINS, consoante arts.
11 da Lei 10.637/02 e 12 da Lei 10.833/03. 2. Com efeito, as
alíquotas de PIS e COFINS a incidirem sobre os estoques
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existentes só poderiam ser aquelas previstas quando do sistema
cumulativo. Anteriormente à nova sistemática, todas as
‘entradas’ tinham embutido em seu valor de aquisição as
alíquotas então vigentes: 0,65 para o PIS e 3% para a COFINS. O
contrário sim, implicaria em ofensa ao princípio da isonomia
porque ocorreria a supervalorização nos créditos iniciais das
contribuições
nos
estoques
de
abertura
e
a
desproporcionalidade com a base de cálculo e alíquotas
estabelecidas na legislação vigente à época dos recolhimentos
anteriores. 3. É vedado ao Poder Judiciário conferir benefícios
fiscais não previstos em lei ou estendê-los aos contribuintes não
contemplados pela lei existente nem, tampouco, determinar a
majoração de alíquota também prevista em lei. Isso implicaria
em legislar de forma positiva, em flagrante afronta ao princípio
da separação dos poderes adotado pelo sistema constitucional
pátrio” (fl. 267).

Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição,
alega-se ofensa aos arts. 5°, caput; 150, II; e 195, § 12, da mesma Carta.
Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do § 1° do art. 11 da Lei
10.637/2002 e do § 1° do art. 12 da Lei 10.833/2003.
Ademais, requer-se que seja declarado o direito de a recorrente
“efetuar o creditamento relativo aos valores dos bens havidos em estoque
quando da vigência da sistemática não cumulativa do PIS (1º/12/2002) e
da COFINS (1º/02/2004) pelas alíquotas de 1,65% de PIS e de 7,6% de
COFINS, aplicáveis ao regime não cumulativo” (fl. 314).
Sem razão a recorrente.
Tal como destaquei na manifestação que proferi sobre a existência de
repercussão geral da matéria constitucional envolvida nestes autos, a
questão aqui posta é diversa daquela veiculada no RE 570.122-RG/RS, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio, que teve sua repercussão geral
reconhecida por esta Corte. Naquele processo discutiu-se a
2
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constitucionalidade da Lei 10.833/2003 sob os aspectos da possibilidade
da regulamentação da COFINS por meio de medida provisória, bem
como da exclusão do regime não cumulativo dos contribuintes que
recolhem o Imposto de Renda com base no lucro presumido.
Nestes autos, a discussão diz respeito à constitucionalidade do § 1°
do art. 11 da Lei 10.637/2002 e do § 1° do art. 12 da Lei 10.833/2003, que
instituíram o regime da não cumulatividade para o PIS e a COFINS, e que
passaram a produzir efeitos a partir de 1°/12/2002 e de 1°/2/2004,
respectivamente.
Tais leis majoraram as alíquotas do PIS e da COFINS para as pessoas
jurídicas que se submeteriam ao novo regime e, por outro lado,
concederam-lhes créditos calculados com base na aplicação das alíquotas
anteriores em relação aos bens existentes em estoque, quando da
produção de seus efeitos.
Pois bem. Vou alinhar-me ao voto do eminente Relator, porque
também entendo que não há nenhuma inconstitucionalidade na
diferenciação de alíquotas do PIS e da COFINS para efeito do crédito a
ser aproveitado em relação aos bens em estoque, no momento da
produção dos efeitos previstos nas referidas normas.
Tal como ressaltou o Ministério Publico Federal,
“[...] o valor do estoque de abertura dos bens, de que
tratam os arts. 11 e 12 das Leis 10.637/02 e 10.833/03,
respectivamente, decorre de aquisições efetuadas e
contabilizadas precedentemente, sob a égide das leis anteriores
(às alíquotas de 0,65% e 3% para o PIS e a COFINS), por isso o
recorrente não faz jus ao crédito calculado sobre a nova
sistemática, sendo esta a ratio legis. Do contrário, estar-se-ia
permitindo o creditamento de valores que nunca entraram nos
cofres públicos”.
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E continua aquele órgão ministerial:
“Assim, a validade do discrímen adotado nos citados
dispositivos legais está na razão direta da garantia da isonomia,
pois a igualdade entre o ativo e passivo do contribuinte, entre o
débito e o crédito, está na conformidade com a legislação da
época em que as operações (aquisições) foram contabilizadas.
Nesse sentido, a sentença de primeiro grau, que merece
transcrição:
‘Quanto à isonomia, afigura-se evidente que há um
fator de diferenciação justificando o tratamento desigual
entre o regime de bens entrados no estoque antes e depois
da vigência da sistemática não-cumulativa, pois o estoque
havido antes da edição das Leis 10.637/02 e 10.833/03 foi
adquirido no tempo em que as alíquotas eram de 0,65%
para o P18 e de 3% para a COFINS. Assim sendo, os bens
que já ingressavam o Ativo da impetrante quando do
advento da novel legislação não poderiam fazer jus ao
crédito calculado com base nas alíquotas majoradas, uma
vez que quando da sua alienação ao impetrante
compuseram o faturamento do fornecedor, tributado à
razão de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS Esses
percentuais é que deverão compor a dimensão econômica
do direito de crédito, nos termos em que estatuído nas
normas instituidoras’”.

No mais, a jurisprudência consagrada desta Suprema Corte firmouse no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, com base no princípio
da isonomia, atuar na condição anômala de legislador positivo para
suprimir ou equiparar as alíquotas de tributos recolhidos pelas
instituições financeiras em relação àquelas suportadas pelas demais
pessoas jurídicas, uma vez que essa competência não lhe foi deferida pela
ordem constitucional, conforme se observa do julgamento do RE 584.315
AgR/RJ, de relatoria do Ministro Eros Grau, assim ementado:
4
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“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTAS
DIFERENCIADAS.
ISONOMIA.
EQUIPARAÇÃO
OU
SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
A declaração de inconstitucionalidade dos textos
normativos que estabelecem distinção entre as alíquotas
recolhidas, a título de contribuição social, das instituições
financeiras e aquelas oriundas das empresas jurídicas em geral
teria como consequência normativa ou a equiparação dos
percentuais ou a sua supressão. Ambas as hipóteses devem ser
afastadas, dado que o STF não pode atuar como legislador
positivo nem conceder isenções tributárias. Daí a
impossibilidade jurídica do pedido formulado no recurso
extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento”.

No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 370.590
AgR/RJ e RE 477.818 AgR/RS, ambos de relatoria do Ministro Eros Grau;
RE 436.604/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; RE 485.290/PE, de
relatoria da Ministra Ellen Gracie; RE 380.330 AgR/PR, de relatoria do
Ministro Cezar Peluso; RE 310.220/RJ, de relatoria do Ministro Dias
Toffoli; e RE 553.373/SP, de minha relatoria.
Com essas breves observações, acompanho integralmente o voto do
Ministro Relator para negar provimento ao recurso.
É como voto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 587.108 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. EDSON FACHIN
: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A
: DIRCEU GALDINO CARDIN
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se de recurso
extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da
4ª Região, que entendeu pela legitimidade do § 1º do art. 11 da Lei
10.637/2002 e do § 1º do art. 12 da Lei 10.833/2003, assim ementado:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
§§ 1º DOS ARTS. 11 DA LEI 10.637/02 E 10.833/03.
LEGALIDADE.
1. As Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 instituíram o regime da
não-cumulatividade do PIS e da COFINS, respectivamente. Ao
fazê-lo, operaram, de um lado, a majoração da alíquota de
0,65% para 3% e de 3% para 7,6% respectivamente (art. 2º), e
concederam, de outro, benefícios fiscais na forma de créditos
escriturais que resultariam na redução da carga tributária das
empresas (art. 3º). São exemplo dos benefícios fiscais
concedidos os descontos decorrentes da aplicação das alíquotas
vigentes quando do sistema cumulativo sobre o estoque de
abertura de bens existentes em 1º de dezembro de 2002 para o
PIS e em 01 de fevereiro de 2004 para a COFINS, consoante arts.
11 da Lei 10.637/02 e 12 da Lei 10.833/03.
2. Com efeito, as alíquotas de PIS e COFINS a incidirem
sobre os estoques existentes só poderiam ser aquelas previstas
quando do sistema cumulativo. Anteriormente à nova
sistemática, todas as ‘entradas’ tinham embutido em seu valor
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de aquisição as alíquotas então vigentes: 0,65 para o PIS e 3%
para a COFINS. O contrário, sim, implicaria em ofensa ao
princípio da isonomia porque ocorreria a supervalorização nos
créditos iniciais das contribuições nos estoques de abertura e a
desproporcionalidade com a base de cálculo e alíquotas
estabelecidas na legislação vigente à época dos recolhimentos
anteriores.
3. É vedado ao Poder Judiciário conferir benefícios fiscais
não previstos em lei ou estendê-los aos contribuintes não
contemplados pela lei existente nem, tampouco, determinar a
majoração de alíquota também prevista em lei. Isso implicaria
em legislar de forma positiva, em flagrante afronta ao princípio
da separação dos poderes adotado pelo sistema constitucional
pátrio.”

No recurso extraordinário, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 150,
II; e 195, §12, da Constituição Federal. Defende-se a inconstitucionalidade
dos artigos 11, §1º, da Lei 10.637/2002, e 12, §1º, da Lei 10.833/2003.
Afirma-se que, ao se passar do sistema cumulativo para o não
cumulativo de tributação do PIS e COFINS, a legislação previu a
tributação dos estoques existentes à época da instituição das alíquotas
novas (1,65% e 7,6%), mas com o reconhecimento do crédito pelas
alíquotas do antigo regime (0,65% e 3%).
Alega-se que esse regime de transição gerou desigualdade na
instituição do novo método de cálculo das contribuições referidas
(créditos de 0,65% e 3% e débitos a 1,65% e 7,6%), implicando aumento
desmesurado da nova tributação, com violação aos princípios da não
cumulatividade, da isonomia e da razoabilidade.
Isso porque as operações feitas com esse estoque continuaram sendo
oneradas com as alíquotas maiores aplicáveis ao sistema não cumulativo,
gerando nociva distorção entre a ‘base devedora’ (receita ou faturamento)
e a ‘base credora’ (despesa), esta depreciada em virtude de flagrante
cumulatividade.
Assim, a majoração da alíquota para o pagamento do tributo com o
creditamento das despesas dedutíveis em alíquota menor resultaria em
2
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incidência cumulativa de PIS/COFINS.
Pugna-se, assim, pela declaração de inconstitucionalidade do § 1º do
art. 1º da Lei 10.637/2002 e do § 1º do art. 12 da Lei 10.833/2003, para “que
a tributação dos bens em estoque, com o novo regime, se faça de modo igualitário,
reconhecendo que os bens sejam creditados e debitados a alíquotas idênticas
(1,65% - PIS e 7,6% - COFINS)”, aplicáveis ao regime não cumulativo.
(eDOC 5, p. 4)
Em 14.8.2009, este Tribunal Pleno reconheceu a repercussão geral da
questão, em acórdão assim ementado:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. BENS EM ESTOQUE. CRÉDITO.
ALÍQUOTA. LEI 10.637/2002, ART. 11, § 1º, E LEI 10.833/2003,
ART. 12, § 1º. RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 587.108 RG, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 28.8.2009)

A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do
recurso.
O relator determinou a suspensão nacional dos processos correlatos
ao tema da repercussão geral em 24 de outubro de 2016.
No dia 13.12.2018, foi iniciado o julgamento do presente feito, com
voto do Ministro relator no sentindo de negar provimento ao recurso
extraordinário, tendo o julgamento sido interrompido em razão de
pedido de vista do Ministro Marco Aurélio.

I) Do regime transitório de creditamento de PIS/PASEP e COFINS,
quando da passagem do regime cumulativo para o não cumulativo
O cerne na presente questão consiste em saber quais alíquotas
devem ser observadas no aproveitamento de créditos calculados sobre o
valor do estoque consignado em balanço de abertura, no momento da
3
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transição da sistemática cumulativa para a não cumulativa da
contribuição para o PIS/PASEP e COFINS.
As normas impugnadas no presente recurso possuem a seguinte
redação:
Lei 10.637/2002 (PIS)
“Art. 3º Do valor apurado na forma do artigo 2º a pessoa
jurídica poderá descontas créditos calculados em relação a:
(...)
§ 1º O crédito será determinado mediante a aplicação da
alíquota prevista no caput do art. 2º desta Lei (alíquota de
1,65%) sobre o valor: (...)
Art. 11. A pessoa jurídica contribuinte do PIS/PASEP
submetida à apuração do valor devido na forma do artigo 3º,
terá direito a desconto correspondente ao estoque de abertura
dos bens de que tratam os incisos I e II desse artigo, adquiridos
de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes em 1º de
dezembro de 2002.
§ 1º O montante de crédito presumido será igual ao
resultado da aplicação do percentual de 0,65% (sessenta e cinco
centésimo por cento) sobre o valor do estoque.”
Lei 10.833/2003 (COFINS)
“Art. 3º Do valor apurado na forma do artigo 2º a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 1º Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1º do
art. 52 desta Lei, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2º desta Lei
[alíquota de 7,6%] sobre o valor: (...)
Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da COFINS,
submetida à apuração do valor devida na forma do artigo 3º,
terá direito a desconto correspondente ao estoque de abertura
dos bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo artigo,

4
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adquirido de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes na
data de início da incidência desta contribuição de acordo com
esta Lei.
§ 1º O montante de crédito presumido será igual ao
resultado da aplicação do percentual de 3% (três por cento)
sobre o valor do estoque.”

Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que tais normas
previram um regime transitório de creditamento, quando da passagem
do regime cumulativo para o não cumulativo. Afinal, tendo em vista que
a contribuição para o PIS/PASEP e COFINS era realizada de forma
cumulativa (e por essa razão, com uma alíquota mais baixa), a passagem
para um regime não cumulativo (consequentemente, com alíquotas
nominais mais altas) poderia gerar aumento abrupto da tributação, caso
não fosse permitido qualquer creditamento em relação aos bens que já se
encontravam no estoque.
Isto é, os bens que se encontravam em estoque quando da mudança
de regime de cumulativo para não cumulativo, a princípio, não gerariam
direito à crédito, uma vez que foram adquiridos sob o regime anterior. No
entanto, as legislações impugnadas concederam crédito fictício para
facilitar a transição entre os dois regimes.
Esse regime de transição, contudo, tem gerado intensos debates
acerca da violação aos princípios da não cumulatividade, da isonomia e
da razoabilidade.
Entendo, contudo, que esses argumentos não merecem prosperar.
II) Da suposta violação ao princípio da não cumulatividade
Em relação à suposta ofensa ao princípio da não cumulatividade,
faz-se interessante esclarecer como funciona essa sistemática no âmbito
do PIS/PASEP e COFINS.
Em primeiro lugar, é importante destacar as diferenças entre a
sistemática de não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS e
a dos impostos ICMS e IPI.
5
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A não cumulatividade do ICMS e do IPI é obrigatória e tem seus
contornos definidos pelo texto constitucional, no art. 153, §4º, inciso I, no
caso do IPI, e 155, §2º, I, no caso do ICMS. Na sistemática definida pela
Constituição, compensa-se o imposto devido na operação com o
montante cobrado nas operações anteriores.
No caso do PIS/PASEP e COFINS, incidentes sobre a receita ou sobre
o faturamento, o mesmo mecanismo do IPI e do ICMS não seria aplicável.
Isso porque a Constituição não definiu esse mecanismo, limitando-se a
dispor que “A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão nãocumulativas”. (art. 195, §12)
Foi concedida, então, ao legislador ordinário uma margem de
liberdade para instituir ou não tal sistemática e a forma como a não
cumulatividade irá se concretizar. Ademais, tendo em vista que a
contribuição do PIS e da COFINS incide sobre a receita, e não sobre
operações com mercadorias ou produtos, a metodologia de creditamento
e a própria sistemática da não cumulatividade adquirem contornos
deveras diferente daquele previsto para o IPI e ICMS.
A propósito, confira-se o que diz Leandro Paulsen sobre o tema:
“Quanto à não cumulatividade das contribuições
PIS/PASEP e Cofins, importa ter em consideração alguns
aspectos: a) a não cumulatividade do PIS e da Cofins surgiu por
força de leis ordinárias e a EC n. 42/2003, ao acrescer o § 12 ao
art. 195 da Constituição, apenas a refere, sem estabelecer
critérios a serem observados; b) a receita é fenômeno que diz
respeito a cada contribuinte individualmente considerado, não
havendo que se falar propriamente em ciclo ou cadeia
econômica; c) a não cumulatividade em tributo sobre a receita é
uma ficção que, justamente por ter em conta a receita, induz
uma amplitude maior que a da não cumulatividade dos
impostos sobre a circulação de mercadorias.” (PAULSEN,
Leandro. Constituição e código tributário comentados à luz da
doutrina e da jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 612)
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Nesse sentido, o legislador ordinário introduziu dois modelos de
cobrança, um cumulativo e um não cumulativo, a depender do setor da
atividade e do tipo de regime de tributação (se pelo lucro real ou
presumido).
Em relação à sistemática não cumulativa, o que a legislação ora
debatida previu foi um modelo de transição, mais benéfico ao
contribuinte, por meio da criação de crédito fictício em relação aos bens
em estoque, os quais foram adquiridos sob o regime da cumulatividade.
Isto é, os bens em estoque não gerariam direito a crédito, pois foram
adquiridos antes da instituição do regime da não cumulatividade.
Ademais, a definição da não cumulatividade do PIS/PASEP e
COFINS é matéria que depende de regulamentação legal, a qual vai
estabelecer os seus parâmetros e os seus limites, sobretudo quando se
trata de regime transitório e de passagem. Por essa razão, não considero
ter havido violação ao princípio da não cumulatividade por parte das
legislações impugnadas.
Nesse mesmo sentido, cito as lições de André Moreira:
“Afinal, o legislador é livre para, a partir de uma data
previamente fixada, modificar o regime de tributação,
transferindo o contribuinte do sistema cumulativo para o nãocumulativo. O direito ao desconto de créditos somente surgirá
com as despesas incorridas após o início da vigência do novo
regime. A data da cobrança das novas contribuições para o
PIS/COFINS consiste em um marco jurídico, a partir do qual o
contribuinte passa a se subsumir às novas regras. Contudo, as
despesas ocorridas no passado – dentre elas as que permitiram
a formação dos estoques de abertura -não geram, a priori, direito
ao crédito.
Por essa razão as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03
classificaram como presumido o crédito sobre o estoque de
abertura. De fato, essa é a sua natureza. Trata-se de um favor
concedido pelo legislador no intuito de minimizar os impactos
da alteração do regime de tributação, que importou na
majoração de alíquotas do PIS/COFINS.

7
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Não há direito adquirido contra a tributação. Se a lei
mudou, o novel regime deve ser aplicado a partir da data de
sua vigência inicial. Regras de transição como a sub examine são
desejáveis, mas não consistem em direito subjetivo do
contribuinte.” MOREIRA, André Mendes. Não-cumulatividade
tributária na Constituição e nas leis (IPI, ICMS, PIS/COFINS,
impostos e contribuições residuais). 2009. Tese (Doutorado em
Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, 2009. doi:10.11606/T.2.2009.tde27012011-135439. Acesso em: 22.5.2020. p. 413.

Não vislumbro,
cumulatividade.

portanto,

ofensa

ao

princípio

da

não

III) Da suposta violação ao princípio da isonomia e da
razoabilidade
Em relação à suposta ofensa ao princípio da isonomia e da
razoabilidade, há de se reconhecer que houve alteração no sistema
tributário, o que pode implicar ganhos e perdas para determinados
setores da economia, mas não há que se falar em violação a tais
princípios, uma vez que o legislador ordinário não tratou de forma
diferente contribuintes em situações equivalentes (art. 150, II, da
CF/1988).
Afinal, o regime de transição ora discutido é aplicado a todos os
contribuintes que passaram a se submeter à sistemática não cumulativa
do PIS/PASEP e da COFINS.
Perceba-se ainda que a novel legislação permitiu o
aproveitamento de créditos calculados sobre o valor do estoque
consignado em balanço de abertura – a título de crédito fictício – de
acordo com as mesmas alíquotas as quais os referidos bens foram
tributados quando da sua entrada. Isto é, no regime anterior
(cumulativo) a tributação era de 0,65% a título de PIS/PASEP e de 3% a
8
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título de COFINS, as quais são as mesmas alíquotas aplicadas para o
creditamento fictício.
Ora, a concessão de um crédito superior ao efetivamente recolhido,
como pretende a recorrente, é que poderia ofender o princípio da
isonomia e da razoabilidade.
Ademais, na linha do voto apresentado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso no RE 607.642/RJ, o desenho da não cumulatividade promovido
pela Lei 10.833/2003 constitui opção legítima do legislador ordinário,
dentro da margem de liberdade conferida pelo legislador constituinte,
uma vez que, repita-se, a sistemática de não cumulatividade das
contribuições sociais não foi definida pela Constituição, diversamente do
que foi feito quanto ao IPI e o ICMS. Transcrevo, por elucidativo, excerto
do voto de Sua Excelência:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAODINÁRIO.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
RECEITA
OU
FATURAMENTO.
MAJORAÇÃO
DA
ALÍQUOTA DE 3% PARA 7,6%. MEDIDA PROVISÓRIA Nº
135/2003. CONVERSÃO NA LEI Nº 10.833/2003.
(...)
2. Em razão da materialidade econômica que informa a
regra de competência da COFINS, faturamento ou receita, a não
cumulatividade na espécie apresenta contornos próprios e,
portanto, distintos da não cumulatividade do IPI e do ICMS.
Isso confere maior margem de liberdade para o legislador
ordinário criar o modelo de tributação que considerar mais
adequado, desde que respeitada a regra constitucional de
competência do tributo, a isonomia e o princípio da
razoabilidade.
3. O sistema não cumulativo criado pela Medida
Provisória 135/2003, convertida na Lei nº 10.833/2003, não
desbordou de tais parâmetros e operou no campo de escolhas
constitucionalmente legítimas à disposição do legislador
ordinário.
(…)
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15. Desse conjunto de premissas, entendo que se deve
extrair como interpretação constitucionalmente adequada
aquela que conduza à conclusão que, no que diz respeito à não
cumulatividade da COFINS, o constituinte atribuiu ao
legislador ordinário uma ampla margem de discricionariedade
para definição desse regime de tributação. Mais que isso, em
verdade, constitucionalizou a opção efetuada pelo legislador
ordinário de criação de um regime de tributação mais favorável.
Desse modo, a Lei nº 10.833/2003 não contém nenhum vício de
inconstitucionalidade. Mesmo porque, a rigor, o que se chama
aqui de não cumulatividade da COFINS é a mera autorização
de dedução de diversas despesas da base de cálculo do tributo
(receita) como forma de reduzir o impacto da carga tributária
sobre alguns contribuintes inseridos em cadeias longas de
produção e circulação de mercadorias. ”

Acrescente-se ainda que a análise do que se considera razoável do
ponto de vista tributário deve ser feita pelo Poder Judiciário apenas em
situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. Afinal, não
pode esta Corte, que não possui função legislativa, atuar como legislador
positivo, a fim de equiparar contribuintes com a uniformização de
alíquotas para fins de creditamento quando da passagem do regime de
cumulatividade para o de não cumulatividade.
Posto isso, não há que se falar em violação à isonomia tributária ou
ao princípio da razoabilidade.
V) Dispositivo
Diante do exposto, acompanho o relator, no sentido de negar
provimento ao recurso extraordinário.
Acompanho também o relator na fixação da seguinte tese de
repercussão geral:
“Em relação às contribuições ao PIS/COFINS, não viola o
princípio da não-cumulatividade a impossibilidade de

10
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creditamento de despesas ocorridas no sistema cumulativo,
pois os créditos são presumidos e o direito ao desconto somente
surge com as despesas incorridas em momento posterior ao
início da vigência do regime não-cumulativo.”

É como voto.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 587.108 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. EDSON FACHIN
: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A
: DIRCEU GALDINO CARDIN
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
VOTO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PIS/COFINS.
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS COM BASE NOS VALORES
DOS BENS E MERCADORIAS EM
ESTOQUE.
MOMENTO
DA
TRANSIÇÃO
DA
SISTEMÁTICA
CUMULATIVA
PARA
A
NÃOCUMULATIVA DA CONTRIBUIÇÃO.
ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. LEI
10.637/2002, ARTIGO 11, §1º, E LEI
10.833/2003,
ARTIGO
12,
§1º.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS
5º, CAPUT; 150, INCISO II; e 195, § 12.
1. As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
instituíram o regime não cumulativo para
as contribuições do PIS e da COFINS,
respectivamente.
2. O § 1º do artigo 11 da Lei 10.637/2002 e o
§1º do artigo 12 da Lei 10.833/2003
determinaram o aproveitamento dos
créditos das contribuições relativos aos bens
em estoque no momento da mudança para
o regime não cumulativo com base nas
alíquotas anteriormente vigentes.
3. A sistemática definida pelas Leis
10.637/2002
e
10.833/2003
para
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aproveitamento dos créditos dos bens em
estoque constitui-se de permissivo legal não
decorrente, de maneira imediata, do
princípio da não cumulatividade, previsto
no art. 195, § 12, da Constituição.
4. O regramento que estabelece o cálculo
dos créditos no momento da entrada em
vigor da sistemática da não cumulatividade
pelas alíquotas anteriores não viola os
princípios
da
isonomia,
da
não
cumulatividade e da razoabilidade, mesmo
que as saídas sejam tributadas já pelas
alíquotas novas.
5. A pretensão de aumentar o valor dos
créditos de PIS e COFINS a partir da
utilização das novas alíquotas das
contribuições ensejaria a criação de valores
a serem creditados em montante superior
aos reais ingressos vertidos aos cofres
públicos sem a previsão legal, o que
ensejaria a violação ao princípio da
isonomia em matéria tributária.
6. A criação de créditos presumidos de PIS e
COFINS não é permitida à atividade
judicial,
conforme
jurisprudência
cristalizada desta Corte. AI 801087-AgRsegundo, Relatora
Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, DJe 11/3/2019.
7. Recurso Extraordinário desprovido.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Trata-se de Recurso Extraordinário
com Repercussão Geral admitida em que se discute a regra de transição
para o aproveitamento de créditos das contribuições ao PIS e à COFINS,
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quando transformadas em tributos não cumulativos.
O § 1º do artigo 11 da Lei 10.637/2002 e o § 1º do artigo 12 da Lei
10.833/2003 determinaram o aproveitamento dos créditos das
contribuições relativos aos bens em estoque no momento da mudança
para o regime não cumulativo com base nas alíquotas anteriormente
vigentes. Assim, o cálculo dos créditos aproveitáveis se operou em
valores menores àqueles atribuídos às saídas, que passaram a ser
calculadas pelas novas alíquotas das contribuições, majoradas.
Eis os dispositivos:
Lei 10.637/02
Art. 11. A pessoa jurídica contribuinte do PIS/Pasep, submetida
à apuração do valor devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto
correspondente ao estoque de abertura dos bens de que tratam os
incisos I e II desse artigo, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País, existentes em 1o de dezembro de 2002.
§ 1º O montante de crédito presumido será igual ao resultado da
aplicação do percentual de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento) sobre o valor do estoque.
Lei 10.833/03
Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da COFINS, submetida
à apuração do valor devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto
correspondente ao estoque de abertura dos bens de que tratam os
incisos I e II daquele mesmo artigo, adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País, existentes na data de início da incidência desta
contribuição de acordo com esta Lei.
§ 1º O montante de crédito presumido será igual ao resultado da
aplicação do percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do
estoque.

O ponto nodal da demanda remete ao questionamento do
contribuinte no sentido da agressão aos princípios da não
3
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cumulatividade, da isonomia e da razoabilidade, ao argumento de que o
valor dos créditos nas entradas deveria ser artificialmente majorado para
equivaler às alíquotas nas saídas.
Parece-me que o primeiro elemento a se considerar no exame da
matéria diz com a natureza da sistemática da não cumulatividade criada
na origem do PIS e da COFINS não cumulativos, por meio das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
Deve-se dizer que o mecanismo de aproveitamento de créditos de
PIS e COFINS, especialmente o regime estabelecido na mudança
legislativa, insere-se em um contexto de um crédito presumido, criado
pela legislação infraconstitucional de transição. Não se trata,
propriamente, de uma imposição que decorrer da não cumulatividade
das referidas contribuições calcada no art. 195, §12, do Texto
Constitucional.
A partir dessa premissa é que deve ser examinada invocação dos
princípios da isonomia e da razoabilidade.
Esta Suprema Corte possui uma gama considerável de precedentes
em que se reconhece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
Em matéria tributária, esse posicionamento se manifesta nas mais
diversas questões. Assim, por exemplo, é corrente o reconhecimento de
que as entidades imunes não ostentam direito adquirido a, ad eternum,
gozarem do reconhecimento de sua condição, sendo legítimo que,
periodicamente, o Fisco lhes exija a demonstração dos requisitos para a
benesse: RMS 28200-AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe 27/10/2017; RMS 27396-AgR, Relator Min. Edson Fachin, Primeira
Turma, DJe 2/3/2016.
In casu o que se tem é a situação do contribuinte que adquire um
bem para seu estoque com uma determinada alíquota de PIS e de
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COFINS e dá saída a este bem ou do produto com ele produzido sob a
égide de uma alíquota majorada.
Não se pode compactuar com a argumentação no sentido de que a
lei deveria incrementar o valor do crédito da entrada, equiparando-o ao
valor de saída, sendo que este montante nunca foi recolhido aos cofres
públicos. Admitir essa possibilidade seria sim uma violação ao princípio
da isonomia na medida em que se estaria a conceder um crédito
presumido especial a determinada gama de contribuintes.
Ademais, promover a readequação dos créditos na entrada
configuraria intromissão indevida do Poder Judiciário nas atividades de
concessão de benefícios fiscais a cargos dos Poderes Executivo e
Legislativo. Essa possibilidade é inadmitida pela cristalizada
jurisprudência da Corte. Entre outros: AI 801087-AgR-segundo, Relatora
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/3/2019.
Ex positis, DESPROVEJO o Recurso Extraordinário para reconhecer
que é constitucional o aproveitamento de créditos calculados com base
nas alíquotas de PIS e COFINS incidentes quando da aquisição dos bens e
mercadorias em estoque, no momento da transição da sistemática
cumulativa para a não-cumulativa das contribuições.
É como voto.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 587.108
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A
ADV.(A/S) : DIRCEU GALDINO CARDIN (6875/PR)
RECDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (00000/DF)
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que
negava provimento ao recurso extraordinário, pediu vista dos autos
o Ministro Marco Aurélio. Falou, pela recorrida, o Dr. Adriano
Chiari da Silva, Procurador da Fazenda Nacional. Não participou,
justificadamente, deste julgamento, o Ministro Alexandre de
Moraes. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
13.12.2018.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 179 da
repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe
provimento.
Foi
fixada
a
seguinte
tese:
“Em
relação
às
contribuições ao PIS/COFINS, não viola o princípio da nãocumulatividade a impossibilidade de creditamento de despesas
ocorridas no sistema cumulativo, pois os créditos são presumidos e
o direito ao desconto somente surge com as despesas incorridas em
momento posterior ao início da vigência do regime não-cumulativo",
nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de
19.6.2020 a 26.6.2020.
Composição: Ministros Dias Toffoli (Presidente), Celso de
Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen
Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e
Alexandre de Moraes.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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