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São Paulo – 06 de novembro de 2018

Ano 19 – Texto 5

O Supremo Tribunal Federal (STF) 

reconheceu, de forma definitiva, a 

inconstitucionalidade da inclusão do ICMS 

na base de cálculo do PIS e da COFINS em 

Recurso Extraordinária com Repercussão 

Geral reconhecida (fato este que obriga os 

demais Tribunais a seguirem o julgado) cujo 

acórdão foi publicado em outubro de 2017. 

Entendeu o STF, em síntese, que o referido 

tributo estadual não constitui receita do 

contribuinte, já que tais valores são 

repassados ao Fisco Estadual.

Entretanto, aguarda-se ainda o julgamento 

dos embargos de declaração opostos pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

por meio do qual se questiona a modulação 

dos efeitos da decisão, bem como se requer 

esclarecimentos no que se refere ao 

montante do ICMS passível de exclusão da 

base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Não obstante os embargas ainda penderem 

de julgamento pelo STF, muitos contribuintes 

que (i) já possuem decisão judicial definitiva, 

autorizando a exclusão do ICMS da base de 

cálculo das referidas contribuições sociais, 

(ii) que realizam depósito mensal em juízo da 

parcela controvertida  e (iii) aqueles que 

desejam aplicar de imediato este novo 

entendimento do STF para as apurações do 

PIS e da COFINS (considerando que já 

houve a publicação do acórdão em 

outubro de 2017), questionam-se quanto à 

metodologia de cálculo a ser aplicada para 

a exclusão do ICMS da base de cálculo das 

contribuições sociais.

Nesse contexto, a Receita Federal do Brasil 

(RFB) publicou a Solução de Consulta COSIT 

n. 13 de outubro de 2018, visando informar o 

procedimento que deverá ser adotado 

pelos contribuintes que obtiveram decisão 

judicial definitiva (transitada em julgado) 

para apurar o montante relativo ao ICMS 

que deverá ser excluído da base de cálculo 

do PIS e da COFINS.

Embora a SCI COSIT nº 13/2018 se refira tão 

somente aos contribuintes que obtiveram 

decisão definitiva de mérito que tenha 

determinado a exclusão do ICMS das bases 

de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, 

entendemos que a RFB deverá exigir a 

utilização da metodologia a seguir exposta 

para os demais casos, por exemplo, de 

contribuintes que realizam depósitos mensais 

em juízo, ou aqueles que tenham decisão 

judicial não definitiva.

Em síntese, a SCI COSIT n° 13/2018 decidiu 

que:

(i) O montante a ser excluído da base 

de cálculo mensal do PIS e da COFINS é o 

valor do ICMS a recolher, e não o valor 

deste imposto destacado na nota fiscal, em 

sentido contrário do decidido pelo STF;

(ii) deverá ser segredado o montante 

mensal de ICMS a recolher, para fins de se 

identificar a parcela do ICMS a se excluir em 

cada uma das bases de cálculo mensal das 

contribuições;

(iii) A referida segregação do ICMS 

mensal a recolher, para fins de exclusão do 

valor proporcional do ICMS, em cada uma 

das bases de cálculo da contribuição, será 

determinada com base na relação 

percentual existente entre a receita bruta 

referente a cada um dos tratamentos 

tributários (CST) da contribuição e a receita 

bruta total, auferidas em cada mês;

(iv) Para fins de proceder ao 

levantamento dos valores de ICMS a 

recolher, apurados e escriturados pela 

pessoa jurídica, devem-se 

preferencialmente considerar os valores 

escriturados por esta, na escrituração fiscal 

digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI); 
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(v) No caso de a pessoa jurídica estar 

dispensada da escrituração do ICMS, na 

EFD-ICMS/IPI, poderá ela, alternativamente, 

comprovar os valores do ICMS a recolher, 

mês a mês, com base nas guias de 

recolhimento do referido imposto, atestando 

o seu recolhimento, ou em outros meios de 

demonstração dos valores de ICMS a 

recolher, definidos pelas Unidades da 

Federação com jurisdição em cada um dos 

seus estabelecimentos. 

Depreende-se da Solução de Consulta em 

análise que, de acordo com o 

entendimento da RFB, somente o ICMS 

passível de recolhimento pela pessoa 

jurídica – isto é, o montante apurado após o 

desconto dos créditos decorrentes da não 

cumulatividade e de eventuais benefícios 

fiscais – poderia ser excluído da base de 

cálculo do PIS e da COFINS. Entende ainda 

a RFB que a segregação do ICMS mensal a 

recolher, em cada uma das bases de 

cálculo das contribuições, será determinada 

pela razão percentual existente entre a 

receita bruta referente a cada um dos 

tratamentos tributários da contribuição e a 

receita bruta total, auferida em cada mês.

Discordamos do entendimento da RFB 

veiculado pela Solução de Consulta em 

referência. Isto porque, é sabido que a 

definição legal de receita bruta abrange o 

ICMS destacado no documento fiscal, o que 

torna incorreto e injusto o entendimento de 

que o contribuinte somente poderia excluir 

da base de cálculo das contribuições ao PIS 

e da COFINS o valor do ICMS passível de 

pagamento.

Ademais, este equivocado entendimento 

da RFB está em sentido contrário ao 

manifestado pela Suprema Corte, por 

ocasião do julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 574.706. Com efeito, a 

maioria dos Ministros do STF seguiu o voto da 

Ministra Relatora Cármen Lúcia, segundo a 

qual: “os valores de ICMS constantes nas 

faturas (notas fiscais) e que devem ser 

repassados ao fiscos estaduais pelas 

companhias não constituem receita bruta 

ou faturamento e, assim sendo, não podem 

incidir PIS e COFINS sobre os mesmos, como 

ocorria desde a criação dessas 

contribuições.”

Da análise do trecho do voto da Ministra 

Carmen Lúcia, conclui-se que a Suprema 

Corte decidiu que o montante de ICMS a ser 

excluído das contribuições sociais deve 

corresponder ao valor do imposto 

destacado nos documentos fiscais, e não o 

montante efetivamente recolhido pelas 

empresas, como equivocadamente 

manifestou-se a RFB na referida Solução de 

Consulta.

É evidente que a RFB busca novamente 

distorcer o entendimento firmado em 

caráter definitivo pela Suprema Corte, 

visando reduzir o alcance do legítimo 

benefício advindo da decisão judicial que 

reconheceu a inconstitucionalidade da 

inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS 

e da COFINS.

Em que pesem tais considerações, tendo 

em vista o caráter vinculante da Solução de 

Consulta COSIT nº. 13 de outubro de 2018, os 

contribuintes que adotarem metodologia 

diversa daquela prevista na Solução de 

Consulta podem ser questionados pela 

fiscalização, podendo ainda ter lavrados 

contra si Autos de Infração.

Deste modo, aqueles contribuintes que 

discordarem da metodologia definida pela 

RFB por meio da Solução de Consulta n°. 13 

de outubro de 2018, devem procurar 

assessoria jurídica especializada a fim de 

orientá-los quanto à forma de se proceder 

nessa hipótese. 

Eduardo Piza

eduardo.piza@campedelli.com.br


