
ICMS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS: Posição do STF, 
SC 13/18 e a IN 1.911/19



RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 574.706/PR – CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

Tema nº 69 de Repercussão Geral

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

Posicionamento do STF

• Definição, sob o aspecto constitucional, do conceito
de receita para fins de incidência do PIS/COFINS.

• Mero ingresso do valor correspondente ao ICMS na
contabilidade das pessoas jurídicas não representaria
receita, já que tal quantia não se incorpora ao
patrimônio do particular.

• Embora o alcance do ICMS a ser excluído não tenha
sido tratado expressamente no acórdão, há indicações
de que todo o ICMS destacado na nota fiscal deveria
ser excluído.

Julgamento concluído em 15.03.2017.
Acórdão publicado em 02.10.2017.

“[...] embora se tenha a escrituração da 

parcela a se compensar do ICMS, todo 
ele, não se inclui na definição de 

faturamento aproveitado por este 
Supremo Tribunal Federal, pelo que não 
pode ele compor a base de cálculo para 
fins de incidência dos PIS e da COFINS”.

Min. Cármen Lúcia
Relatora



Embargos de Declaração opostos pela União 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 574.706/PR – CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

1 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA
DECISÃO

• Pedido principal: “julga a União que a
presente decisão, dado seu inequívoco
impacto e abrangência, só deve
produzir efeitos gerais, após o
julgamento dos presentes Embargos
de Declaração”.

2 - ICMS “LÍQUIDO” X DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS

• “é de se esclarecer o que deverá ser decotado do PIS
e da COFINS. Se cada contribuinte terá o direito de
retirar o resultado da incidência integral do tributo,
como restou aparentemente assentado na primeira
proposição, ou se, para cada contribuinte, é a
parcela do ICMS a ser recolhido, em cada etapa da
cadeia de circulação que deverá ser decotado, como
ficou explicitado na segunda assertiva.”

Duas questões principais abordadas pela União



Modulação de Efeitos
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Nossa Visão 

Modulação dos Efeitos

EDs sem data de julgamento (retirado da
pauta de 05.12.2019)

CPC, art. 927, § 3º: “na hipótese de alteração de jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou
daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver
modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da
segurança jurídica”.

Em 2006 já havia, no RE 240.785, 6 votos favoráveis à exclusão e 1
contrário, ou seja, a maioria do Plenário do STF já tinha fixado o
entendimento atual. Tal entendimento foi confirmado em
08.10.2014.

Ofensa ao princípio da efetiva tutela jurisdicional e da segurança
jurídica.

Chances remotas de modulação dos
efeitos para após o julgamento dos
Embargos de Declaração da União
(pleito da União)

Chances remotas para as ações
ajuizadas até a data de conclusão do
julgamento (15.03.2017).

Chances possíveis para os
contribuintes que ingressaram com
ações após 15.03.2017.



ICMS “LÍQUIDO” X DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS



“o montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor mensal do ICMS a recolher, conforme o
entendimento majoritário firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal”

SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT Nº 13/2018

Três principais questões relativas à exclusão do ICMS da base de cálculo dos PIS/COFINS

ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS

Proporcionalização do ICMS recolhido

“Considerando que, conforme definido na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no caso de a pessoa jurídica
auferir receitas sujeitas a tratamentos tributários diversos, devem ser segregados os totais de receitas e bases de cálculo
mensais das referidas contribuições, terá a pessoa jurídica, forçosamente, de proceder à correspondente segregação do valor
mensal de ICMS a recolher, atribuindo a parcela do ICMS correspondente a cada base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins”.

Documentos comprobatórios dos recolhimentos indevidos

“devem-se preferencialmente considerar os valores escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-
ICMS/IPI) [...]”

“no caso de a pessoa jurídica estar dispensada da escrituração na EFD-ICMS/IPI, poderá ela alternativamente comprovar os
valores do ICMS a recolher, mês a mês, com base nas guias de recolhimento [...] ou em outros meios de demonstração dos
valores de ICMS a recolher, definidos pelas Unidades da Federação”



Exclusão apenas do “ICMS líquido”

ARGUMENTOS DO FISCO

• As referências a “ICMS pago” feitas no decorrer do acórdão do RE nº 574.706 seriam suficientes para
demonstrar que apenas o valor líquido do imposto poderia ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.

• Nenhum dos votos teria se referido expressamente à exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais.

• O somatório do ICMS destacado nas notas fiscais não corresponde necessariamente ao valor do ICMS a recolher
para o período mensal.

• O destaque do ICMS na nota fiscal serviria para mero controle fiscal (art. 13, §1º, I, Lei Kandir):

“Art. 13. [...]
§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo:
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle”

SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT Nº 13/2018



Exclusão apenas do “ICMS líquido”

NOSSA VISÃO

• As expressões “parcela do ICMS pago” e “parcela do ICMS a recolher”
foram mencionadas pelos Ministros no sentido amplo e não em
decorrência da análise específica do quanto a ser descontado da base de
cálculo das supracitadas Contribuições.

Chances remotas de prevalecer a 
interpretação exarada pela Solução 

de Consulta.

• O voto que mais se aproximou da análise do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS foi o da
Ministra Carmén Lúcia, que concluiu que “embora se tenha a escrituração da parcela a se compensar do
ICMS, todo ele, não se inclui na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal”.

• O ICMS é tributo incidente sobre valor total da operação, e não tributo sobre valor agregado.

• Os créditos escriturais do ICMS são meios de pagamento do imposto (moeda escritural), assim como o
pagamento em dinheiro.

• Paralelo com o IPI: nunca houve dúvida que a exclusão seria do valor destacado.

SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT Nº 13/2018



ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS

Argumentos RFB Argumentos Contribuinte

Expressões “ICMS pago” / “ICMS a
recolher” nos votos do RE nº 574.706
demonstra o entendimento do STF de que
apenas o valor líquido do imposto poderia
ser excluído da base de cálculo do
PIS/COFINS

Tais expressões foram mencionadas no
sentido lato – a questão não foi
expressamente analisada por nenhum dos
Ministros

Nenhum dos votos se referiu
expressamente à exclusão do ICMS
destacado nas notas fiscais

O voto que mais se aproximou da análise
foi o da Ministra Cármen Lúcia, que, em
verdade, chegou à conclusão favorável
aos contribuintes

O destaque do ICMS na nota fiscal serve
para mero controle fiscal, nos termos do
artigo 13, §1º, I, da Lei Kandir

A análise sistemática do referido
dispositivo com os demais da referida Lei
Kandir, indica que ICMS é tributo incidente
sobre valor total da operação

• Quadro comparativo entre fundamentos apresentados pela RFB e pelos contribuintes:

SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT Nº 13/2018



A POSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM DETALHES 

▪ Primeira Turma: “Tem natureza constitucional a controvérsia inerente à interpretação

da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, após o reconhecimento da repercussão

geral e respectivo julgamento, sendo certo que, relacionando-se o debate com a forma de

execução do julgado do Supremo, não poderia outro tribunal, em princípio, ser competente

para solucioná-lo (AREsp 1508155);

▪ Segunda Turma: “6. A Fazenda Nacional admite que o tema envolve questão constitucional e

que a "situação ideal" seria o próprio STF definir o critério de cálculo do ICMS a ser excluído

da base de cálculo do PIS e da Cofins. [...] 7. A controvérsia é insuscetível de solução em

Recurso Especial, pois não cabe ao STJ interpretar, nesta via processual, as razões de decidir

adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no rito da repercussão geral, mormente

quando idêntica matéria ainda aguarda pronunciamento da Suprema Corte. Precedente da

Segunda Turma: AgInt no AREsp 1.528.999/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda

Turma, julgado em 5.9.2019, pendente de publicação.



ESTATÍSTICAS A RESPEITO DA DISCUSSÃO ACERCA DO ICMS A EXCLUIR

Decisões por Região

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Favorável

Desfavorável

Indefinido

Indefinido com viés positivo

Indefinido com viés negativo

Todos os Tribunais têm, de forma praticamente unânime, reconhecimento o direito à exclusão do ICMS-destacado.



A POSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM DETALHES 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

▪ Os Desembargadores que já se
manifestaram sobre o tema partiram do
entendimento de que o próprio C. STF
teria firmado posição de que o ICMS a
excluir é o destacado em nota fiscal, a
despeito da pendência de julgamento
dos embargos de declaração.

José Amilcar Machado

Favorável

Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região

Novély Vilanova

Indefinido

7ª TURMA 8ª TURMA

4ª Seção

Ângela Catão

Favorável

Hercules Fajoses

Favorável

I’Talo Mendes

Indefinido

Marcos Augusto Sousa

Favorável

Orientação por julgador

Favorável Desfavorável

Indefinido

Indefinido com viés positivo Indefinido com viés negativo



A POSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM DETALHES 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região

▪ Os Desembargadores que apreciam
matéria tributária manifestaram-se
favoráveis à tese de que o ICMS
destacado deve ser integralmente
excluído da base de cálculo dos
PIS/COFINS;

▪ A exceção fica por conta da Des. Cláudia
Neiva que expressamente acolhe o
critério adotado pelo Fisco de exclusão
do ICMS líquido.

Teophilo Miguel

Favorável

Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região

Leticia de Santis Mello

Favorável

3 ª  T U RM A 4 ª  T U RM A

2ª Seção

Cláudia Neiva

Desfavorável

Marcus Abraham

Favorável

Ferreira Neves

Favorável

Luiz Antonio Soares

Favorável

Orientação por julgador

Favorável Desfavorável

Indefinido

Indefinido com viés positivo Indefinido com viés negativo



A POSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM DETALHES 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região

▪ Em geral, os Desembargadores do
Tribunal posicionam-se no sentido de
que o C. STF definiu, no próprio acórdão
original, a exclusão do ICMS destacado;

3 ª  T U RM A

André Nabarrete

Favorável

4 ª  T U RM A

2ª Seção

6 ª  T U RM A

Marli Ferreira

Favorável

Mônica Nobre

Favorável

Marcelo Saraiva

Favorável

Diva Malerbi

Favorável

Fábio Prieto

Favorável

Consuelo Yoshida

Favorável

Johonsom Di Salvo

Favorável

Cecília Marcondes

Favorável

Mairan Maia

Favorável

Nelton dos Santos

Favorável

Antonio Cedenho

Favorável

Orientação por julgador

Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região



A POSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM DETALHES 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região

▪ No entendimento do Tribunal, em suas
duas turmas que julgam a matéria, o STF
considerou que o ICMS (todo ele) não
compõe a base de cálculo dos
PIS/COFINS, e por isso não dá guarida à
pretensão fiscal de que excluído apenas
o ICMS líquido.

Roger Raupp Rios

Indefinido

Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região

Sebastião Ogê Muniz

Favorável

1 ª  T U RM A 2 ª  T U RM A

1ª Seção

Alexandre Lippel

Favorável

Francisco Donizete

Favorável

Rômulo Pizzolatti

Indefinido

Maria Labarrère

Favorável

Orientação por julgador

Favorável Desfavorável

Indefinido

Indefinido com viés positivo Indefinido com viés negativo



A POSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM DETALHES 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região

▪ As quatro turmas do Tribunal têm
entendimento consolidado no sentido
de que o ICMS destacado deve ser
objeto de exclusão das bases de cálculo
dos PIS/COFINS.

Orientação por julgador

Favorável Desfavorável

Indefinido

Indefinido com viés positivo Indefinido com viés negativo

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região

Alexandre Luna

Favorável

1 ª  T U RM A

Francisco Roberto

Favorável

Élio Siqueira Filho

Favorável

Leonardo Carvalho

Favorável

2 ª  T U RM A

Paulo Roberto Lima

Favorável

Paulo Cordeiro

Favorável

Cid Marconi

Favorável

3 ª  T U RM A

Rogério de Meneses

Favorável

Fernando Braga

Favorável

4 ª  T U RM A

Manoel Erhardt

Favorável

Rubens de Mendonça

Favorável

Edilson Nobre

Favorável



Instrução Normativa RFB nº 1.911/19



Confirmação do entendimento da SC COSIT nº 13/2018 (exclusão do
ICMS “líquido”

A IN foi publicada em 11.10.2019 com o 
objetivo de consolidar as normas 

infralegais relativas ao PIS/COFINS.

IN/RFB 1.911/2019

• Artigo 27, parágrafo único, inciso I: “o montante a ser excluído da
base de cálculo mensal das contribuições é o valor mensal do
ICMS a recolher.”

Cálculo dos créditos escriturais – Revogação da IN/RFB nº 404/2004

• IN nº 404/2004 estabelecia textualmente, em seu artigo 8º, II, que o valor do ICMS integra o custo dos bens
e serviços para fins de cálculo do crédito daquela contribuição.

• Referida previsão foi suprimida pela IN nº 1.911/2019 que prevê que “Para efeitos de cálculo dos créditos
decorrentes da aquisição de insumos, bens para revenda ou bens destinados ao ativo imobilizado, integram
o valor de aquisição” apenas: (i) o seguro e o frete suportados pelo comprador; e (ii) o IPI não recuperável,
incidentes na aquisição (artigo 167, I e II).

• Movimento pode se caracterizar como mais uma tentativa da RFB de se mitigar o impacto às contas públicas
da exclusão do ICMS da base de cálculo dos débitos de PIS/COFINS.



Nossa Visão 

IN/RFB 1.911/2019

➢ Não cumulatividade do PIS/COFINS não prevê qualquer relação entre o crédito das contribuições apurado pelo contribuinte e a
quantia paga nas anteriores etapas da cadeia econômica;

➢ Mesmo se houvesse relação, os contribuintes apenas podem presumir que as exações recolhidas nas etapas anteriores foram
calculadas considerando a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.

➢ Permanece em vigor o § 5º do artigo 12 da Lei 12.973/14, que estabelece: “§ 5º. Na receita bruta incluem-se os tributos
sobre ela incidentes”.

➢ Art. 13, § 1º, da Lei Complementar nº 87/96: ICMS compõe o próprio preço da mercadoria:

➢ Solução de Consulta COSIT nº 106/2014: É importante perceber o motivo pelo qual o ICMS está incluído no valor do custo
de aquisição de bens e serviços, conforme previsão expressa do art. 8º, § 3º, II da IN SRF nº 404, de 2004. Nos termos do
disposto no art. 13, § 1º, I da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o montante do ICMS integra sua
própria base de cálculo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. É o denominado cálculo
“por dentro”, que faz com que o montante do imposto não possa ser dissociado do valor da mercadoria e, por essa razão,
integre o seu custo de aquisição.

➢ Art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, o crédito de PIS/COFINS é calculado com base no preço efetivamente pago pelos
bens adquiridos para revenda e/ou utilizados como insumos;



Obrigado!


