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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PUBLICAÇÕES JUDICIAIS I
- INTERIOR SP E MS SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRE 3ª VARA DE
SANTO ANDRÉ
MANDADO DE SEGURANÇA (120) Nº 5000342-60.2017.4.03.6126 IMPETRANTE:
Advogado do(a) IMPETRANTE: NELSON LACERDA DA SILVA - RS39797
IMPETRADO: DELEGADO DA ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM SANTO ANDRE Advogado do(a) IMPETRADO: D E C I S Ã O LTDA., já
qualificada, impetra mandado de segurança para reconhecimento do direito líquido
e certo da Impetrante em ser desonerada do recolhimento da contribuição ao PIS e
da COFINS com a inclusão do ICMS em suas bases de cálculo, vício este que
continua mesmo após o advento da Lei n.º 12.973/2014, prevalecendo a exigência
das contribuições questionadas sem a inclusão do valor do ICMS em suas bases de
cálculo, assim como a repetição do indébito. Com a inicial, juntou documentos. Foi
determinada a regularização do valor dado à causa de acordo com o bem da vida
pretendido mediante ao recolhimento das custas processuais correspondentes (ID?s
1082860, 1082863, 1082864, 1082865, 1082866, 1082868, 1082871, 1082876,
1082878, 1082881, 1082883, 1082885 e 1082887). Decido. Recebo a petição e os
documentos apresentados como emenda à exordial. A base de cálculo da
contribuição para o PIS e COFINS é o faturamento das empresas, sendo que a
questão ora em tela externa semelhança ao debate da inclusão do ICMS na base de
cálculo das mencionadas contribuições. No que concerne ao Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte,
interestadual e intermunicipal, e de comunicação (ICMS), não obstante as Súmulas
68 e 94, ambas do Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do RE nº
240.785-MG, o Supremo Tribunal Federal sinalizou pela impossibilidade do cômputo
do valor do ICMS na base de cálculo da COFINS. Com efeito, entendeu o Ministro
Relator pela violação ao artigo 195, I da Constituição Federal, ao fundamento de
que a base de cálculo do PIS e da COFINS somente pode incidir sobre a soma dos
valores obtidos nas operações de venda ou de prestação de serviços, ou seja, sobre
a riqueza obtida com a realização da operação, e não sobre o ICMS, que constitui
ônus fiscal e não faturamento. Logo, mesmo não tendo sido o julgamento
encerrado, a linha adotada pelo Eminente Relator - já acompanhado pela maioria
de Plenário daquela Corte - é bastante significativa e ajustada ao que dispõe o
artigo 195, inciso I, da Constituição e consoante à interpretação dada pela própria
Suprema Corte a esse dispositivo, ao conceituar e delimitar os elementos receita e
faturamento. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional a inclusão da parcela do ICMS, bem como do PIS/PASEP e da
COFINS, na base de cálculo dessas contribuições sociais, quando incidentes sobre a
importação de bens e serviços, nos termos do art. 7º, inciso I, 2ª parte, da Lei nº
10.865/04. É o que se extrai do julgamento do RE nº 559.937. Assim, há motivos
juridicamente plausíveis para excluí-lo da base de cálculo das contribuições. Nesse
sentido: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS, EC N. 42/2003. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DESTAS CONTRIBUIÇÕES. INCLUSÃO RESTRITA AO VALOR
ADUANEIRO. 1 - Legítima a incidência do PIS e da COFINS sobre importação de
produtos e serviços, autorizada pela nova redação dada pela EC nº 42/2003 ao art.
149, §2º, III, "a", da CF, devendo, contudo, ser considerado como base de cálculo

somente o valor aduaneiro, excluídos os acréscimos introduzidos pelo inc. I do art.
7º da Lei nº 10.865/2004, referentes ao ICMS e às próprias contribuições! 2. O
Plenário do STF, no julgamento do RE 559.937/RS, em 20/03/2013, concluiu pela
inconstitucionalidade da inclusão de ICMS, bem como do PIS/PASEP e da COFINS
na base de cálculo dessas mesmas contribuições sociais incidentes sobre a
importação de bens e serviços. 3. Apelação do contribuinte provida para reformar a
sentença. (AMS 00162559020044036105, DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA
BASTO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2013
..FONTE_REPUBLICACAO:.) Ademais, controvérsia que pairou sobre os tribunais
regionais federais foi suplantada com o julgamento do RE 559937/RS pelo Plenário
do C. Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade da incidência de
tributos na base de cálculo das contribuições sociais, nos termos do artigo 7º. da
Lei 10.685/2004. Portanto, é inaplicável a incidência do ICMS na base de cálculo da
PIS e COFINS, na medida em que a Constituição Federal é clara e fixa como
tributável apenas o valor aduaneiro, formado pelo preço da mercadoria e dos
custos com frete e seguro, no artigo 149, parágrafo segundo, inciso III, alínea ?a?,
excluindo-se os acréscimos introduzidos pelo artigo 7º. da Lei n. 10.685/04. Assim,
a matéria encontra-se pacificada pelo precedente de repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal nº RE 240.785, de 16.12.2016, uniformizando os julgados para
pacificação da matéria. Com a edição da Lei nº 12.973/2014 o conceito de receita
bruta foi alterado partir da vigência da lei em 1º/01/2015, mas não o de
faturamento. O artigo 12, 5º, do Decreto-lei nº 1.598, de 26/12/77, passou a
vigorar na seguinte forma: "Art. 12. A receita bruta compreende: I - o produto da
venda de bens nas operações de conta própria; II - o preço da prestação de
serviços em geral; III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e IV as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas
nos incisos I a III. §1º. A receita líquida será a receita bruta diminuída de: I devoluções e vendas canceladas; II - descontos concedidos incondicionalmente; III
- tributos sobre ela incidentes; e IV - valores decorrentes do ajuste a valor
presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta. §4º. Na receita bruta
não se incluem os tributos não cumulativos cobrados, destacadamente, do
comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços
na condição de mero depositário. (negritei) §5º. Na receita bruta incluem-se os
tributos sobre ela incidentes e os valores decorrentes do ajuste a valor presente, de
que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, das operações previstas no caput, observado o disposto no 4º. O artigo 52
da Lei nº 12.973/2014 introduziu modificações no artigo 3º da Lei nº 9.718/98, o
qual disciplina a base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativos, dispondo da
seguinte forma: Art. 3º. O faturamento a que se refere o art. 2º compreende a
receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto-lei nº 1598, de 26 de dezembro
de 1977. Com efeito, houve previsão da receita bruta incluindo os tributos sobre ela
incidentes e os valores decorrentes do ajuste a valor presente, mas não se
modificou a base de cálculo do PIS e a COFINS. Assim, a tributação incidente sobre
PIS e COFINS será somente sobre o produto da venda de bens e serviços, eis que a
Lei 12.973/2014 não alterou o conceito de base de cálculo sobre a qual incide o PIS
e a COFINS, mantendo-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme RE 240.785STF. Neste sentido está a jurisprudência. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.973/2014. ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DA PIS/COFINS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Consolidada a
jurisprudência desta turma no sentido de que a entrada em vigor do artigo 119, da
Lei 12.973/2014 não alterou o conceito de base de cálculo sobre a qual incide o PIS
e a COFINS. 2. É inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, conforme assentado no RE 240.785, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJE
16/12/2014. 3. Configurado o indébito, tem o contribuinte direito a compensar os
respectivos valores, recolhidos no quinquênio anterior à propositura da presente

ação, com aplicação do prazo conforme o critério definido pela jurisprudência da
Suprema Corte (RE 566.621, Rel. Min. ELLEN GRACIE); incidindo o regime legal de
compensação vigente ao tempo do ajuizamento do feito, incluindo, pois, o disposto
nos artigos 170-A, CTN, e 27, parágrafo único, Lei 11.457/2007, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AGRESP 951.233, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJE 19/02/2009; AGRESP 1.573.297, Rel. Min. REGINA HELENA, DJE
13/05/2016; e AGRESP 1.276.552, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJE de
29/10/2013); com acréscimo da SELIC, a partir do indébito fiscal recolhido, sem
cumulação de qualquer outro índice no período (RESP 1.111.175, Rel. Min. DENISE
ARRUDA, DJE 01/07/2009). 4. Apelação provida.(AMS 00031452120154036143,
DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3
Judicial 1 DATA:20/10/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) Quanto ao perigo da
demora, a incorreta tributação afeta a concorrência entre as empresas, criando
vantagem indevida que desequilibra a livre concorrência. Pelo exposto, defiro a
liminar para desonerar a Impetrante do recolhimento da contribuição ao PIS e da
COFINS com a inclusão do ICMS em suas bases de cálculo, mesmo após o advento
da Lei n.º 12.973/2014, prevalecendo a exigência das contribuições sem a inclusão
do valor do ICMS em suas bases de cálculo. Requisitem-se as informações da
autoridade impetrada, no prazo de 10(dez) dias, bem como intime-se a
Procuradoria da Fazenda Nacional para manifestar o interesse no ingresso ao feito,
nos termos do artigo 7º, inciso II, da lei nº 12.016/09. Após remetam-se os autos
ao Ministério Público Federal e tornem conclusos para sentença. Intimem-se. Oficiese. Cumpra-se. Santo André, 17 de abril de 2017. JOSÉ DENILSON BRANCO Juiz
Federal

