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D E C I S Ã O  

  

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar por meio da qual pretende a impetrante que seja 
reconhecido seu direito líquido e certo de efetuar o recolhimento do PIS e da COFINS sem a inclusão, em 
suas bases de cálculo, dos valores relativos ao ICMS. 

Busca ainda a declaração de seu direito de compensar os créditos decorrentes do pagamento indevido nos 
cinco anos que antecederam a propositura da ação. 

Aduz a impetrante que a parcela relativa ao ICMS não pode compor a base de cálculo das citadas 
contribuições sociais por não constituir receita a compor o faturamento, conforme entendimento firmado 
pelo STF no julgamento do RE 574.706/PR. 

Pugna pela concessão de liminar a fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários correspondentes 
ao valor que representa o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 

É o relatório. DECIDO. 

Passo à análise do mérito do pedido liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09). 

Considerando que a base econômica do PIS e da COFINS repousa na receita ou no faturamento (art. 195, I, 
b, da Constituição Federal), o legislador elegeu como base de cálculo de tais tributos a receita bruta (art. 3º 
da Lei 9.718/98 e art. 1º, § 1º, da Lei nº. 10.637/02). 

Na definição legal de receita bruta há a inclusão dos tributos sobre ela incidentes (art. 12 do Decreto-Lei no 
1.598/77). Diante disso, realizada a venda de um produto, o valor do ICMS gerado por essa alienação também 
integraria a receita bruta da alienante, devendo, portanto, compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Ao apreciar essa questão, o Supremo Tribunal Federal, em precedente de observância obrigatória (Tema 69), 
fixou a tese de repercussão geral no sentido de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência 
do PIS e da COFINS.” Para o Tribunal, o ICMS apenas circula pela contabilidade dos alienantes, não se 
incorpora a seus patrimônios, já que é destinado aos cofres públicos estaduais. Logo, como não é de 
titularidade dos contribuintes, não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.        

À vista disso, reputo presente o fundamento relevante para a concessão parcial da liminar. 

Ademais, emerge também o periculum in mora, pois, se concedida a tutela jurisdicional somente por ocasião 
da sentença, permanecerá a impetrante recolhendo as contribuições sobre uma base de cálculo 
inconstitucional, encontrando as já conhecidas dificuldades para reaver o que pagou a mais, seja por 
restituição, seja por compensação. 



Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender a exigibilidade dos créditos de PIS e COFINS 
incidentes apenas sobre a parcela da base de cálculo composta pelo valor do ICMS, devendo a autoridade 
coatora abster-se de praticar qualquer ato de cobrança ou de restrição ao nome da impetrante em relação a 
tais valores, que não deverão constituir óbice à expedição de CND ou CPEN. 

Colham-se as informações da autoridade coatora. 

Intime-se o representante judicial da pessoa jurídica a que pertence a autoridade impetrada. 

Após, sejam os autos remetidos ao Ministério Público Federal. 

Em seguida, venham conclusos para sentença. 

Publique-se. Intime-se. Oficie-se. 

          

RODRIGO ANTONIO CALIXTO MELLO 

Juiz Federal Substituto 

  

  

    LIMEIRA, 5 de outubro de 2020. 
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