
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS   

Matéria já de conhecimento do meio jurídico, em decorrência da decisão do STF, pelo que 

reconheceu que é inconstitucional a inclusão do ICMS nas bases de cálculos das contribuições do 

PIS e da COFINS, pois ambas têm a receita bruta sobre a qual incidem as alíquotas das mesmas. 

Assim o  RE nº 574.706 do STF, no qual restou definido expressamente que: 

 

“3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a 

escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele 

na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O 

ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”.  

O que vale registrar e comentar é a controvérsia gerada pela manifestação oficial da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil sobre o valor do ICMS a ser considerado como exclusão das bases 

tributárias citadas. 

Vale dizer, o órgão fiscalizatório federal entende que o valor a ser considerado é o valor 

efetivamente recolhido, ou pago, e não o ICMS declarado, ou destacado nas notas fiscais de 

faturamentos, afrontando a decisão superior do STF, o que pode redundar uma grande diferença 

desfavorável ao contribuinte. 

Todavia, em recente manifestação  do Judiciário, já em primeira instância, ao decidir, em sede 

de cumprimento de sentença, ou seja, já reconhecido o direito creditório, transitado em julgado 

e sem possibilidade de ação rescisória, a autoridade judicial bem definiu o assunto para um 

contribuinte, isto é, que o valor a ser considerado, para efeito de quantificar corretamente o 

valor do ICMS a ser excluído é o valor constante da nota fiscal, cabendo, contudo, a conferência 

em perícia na documentação para tal montante, e conferir liquidez e certeza ao direito 

creditório, que poderá ser objeto de expedição do ofício precatório contra a União, ou objeto 

de compensação tributária, no caso, requerido pelo contribuinte. 

Pois bem, na linha do que decidido pelo STF, todo o ICMS escriturado deve ser afastado do 

conceito de faturamento, o que equivale a dizer que TODO O ICMS DESTACADO NA NOTA 

FISCAL deve ser excluído da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS. 

Quanto ao ponto, já há precedentes em igual sentido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 

4ª Região e do próprio Supremo Tribunal Federal, conforme seguem: 
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EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574.706/PR, SOB 

O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 69 STF. LEI Nº 

12.973/2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO. 

TRÂNSITO EM JULGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 

DESNECESSIDADE. MONTANTE A SER CONSIDERADO. VALOR 

DESTACADO. 1. Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, "O 

ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e 

da COFINS" (Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 

574.706), haja vista não consubstanciar receita. 2. A pendência de 

julgamento dos embargos de declaração opostos pela União não tem o 

condão de suspender a tramitação dos processos sobre o tema. Resta 

sedimentada a jurisprudência no STF no sentido de que, para a 

aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é 

necessário se aguardar o trânsito em julgado ou eventual modulação 

de efeitos. 3. Assim sendo, o ICMS não deve compor a base de cálculo 

da COFINS e da contribuição ao PIS, quer se considere o faturamento 

(art. 195, inc. I, da CF - redação original) ou a receita (art. 195, I,"b" - 

redação dada pela EC nº 20/98), inclusive no período de vigência das 

Leis 10.637/02 e 10.833/03 (regime não cumulativo). 4. As alterações 

produzidas pela Lei nº 12.973/2014 nas Leis nº 9.718/96, nº 

10.637/2002 e nº 10.833/2003, não legitimam a incidência da 

COFINS e do PIS sobre o ICMS, porquanto a lei ordinária não pode 

alterar conceitos constitucionais (art. 110 do CTN) e, dessa forma, há 

de respeitar o conceito constitucional de receita, conforme assentou o 

STF ao julgar o precitado RE n.º 574.706. 5. No cálculo dos valores 

recolhidos indevidamente, deverão ser consideradas apenas as 

operações oneradas simultaneamente pelo ICMS e pelas 

contribuições em apreço, com a dedução da integralidade do 

ICMS destacado, como imposto devido, nas notas fiscais de 

venda e de prestações de serviços sujeitos à sua incidência, 

independentemente da utilização de créditos para a redução 

do quantum a ser recolhido aos cofres públicos. 6. Caso não se 

especifique o valor a ser excluído da base de cálculo da contribuição 

ao PIS e da COFINS, a prestação jurisdicional não será bastante para 

resolver a lide, haja vista que o Fisco não aceitará o direito do 

contribuinte em sua plenitude, ensejando a propositura de uma nova 

demanda judicial para cada processo já transitado em julgado. Ao se 

apreciar tal aspecto, não se viola o princípio da congruência ou o 

princípio da não surpresa. 7. O ICMS a ser deduzido é aquele 

destacado nos documentos fiscais como imposto devido, e não 

o ICMS efetivamente recolhido, conforme entendimento que tem 

prevalecido neste Colegiado. (TRF4 5002510-26.2018.4.04.7111, 



SEGUNDA TURMA, Relator para Acórdão ANDREI PITTEN VELLOSO, 

juntado aos autos em 07/05/2019) 

   

Neste sentido, a decisão judicial recente, por oportuno, foi afastada a aplicação da 

Solução de Consulta Interna RFB COSIT n.º 13/2018 e do parágrafo único do artigo 27 

da IN 1.911/2019. 

Isso porque, em ambos os casos, há expressa previsão no sentido de que o montante a 

ser excluído da base de cálculo mensal das contribuições PIS e COFINS é o valor mensal 

do ICMS a recolher, previsão esta que, aparentemente, vai de encontro ao que 

restou decidido pelo STF. 

Registre-se que não se ignora que a citada Solução de Consulta é fruto de estudos 

técnicos, que apreciam a forma contábil de efetuar o complexo recolhimento tributário 

de PIS-COFINS, com abatimento de ICMS, exatamente nos casos em que seja 

determinada judicialmente a aplicabilidade do tanto quanto decidido no RE 574.706-

PR. 

Entretanto, na linha do que restou analisado acima, tal forma contábil não pode se 

afastar do entendimento do STF, no sentido de que o ICMS a ser excluído é aquele 

DESTACADO NA NOTA FISCAL, independentemente da utilização de créditos para a 

redução do quantum a ser recolhido aos cofres públicos (RE 754.706 e RE 954.262). 

Desta maneira, é importante que os contribuintes, que estejam  sob essa questão, ou 

que se interessem por adquirir direitos creditórios relativos a matéria julgada pelo STF, 

objeto desse breve comentário, se atentem para a segurança jurídica já estabelecida e 

sustentem, mesmo que a Receita Federal mantenha seu posicionamento contrário, o 

valor dos créditos compensáveis, ou restituíveis do ICMS na base de cálculo do PIS e da 

COFINS, considerando o valor destacada na nota fiscal de faturamento, contudo que se 

mantenham as mesmas, e livros de registros respectivos em ordem e regularidade para 

conferência legal de eventual auditoria nessa apuração e possível fiscalização neste 

sentido. 
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