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MANDADO DE SEGURANÇA (120) Nº 5000790-54.2017.4.03.6119 / 2ª Vara Federal de
Guarulhos IMPETRANTE: Advogado do(a) IMPETRANTE: NELSON LACERDA DA SILVA - RS39797
IMPETRADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM GUARULHOS Advogado do(a) IMPETRADO:
S E N T E N Ç A Trata-se de mandado de segurança em que se pretende a exclusão, da base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, do valor relativo ao ICMS, garantindo à
impetrante o recolhimento das contribuições sem o acréscimo da referida exação, ao
argumento de que o ICMS nã o p ode ser admitido no conceito de faturamento. Juntou
documentos (fls. 52/394). À fl. 399 foi a impetrada instada a regularizar a inicial, com
atendimento às fls. 401/417. A decisão de fls. 418/419 deferiu o pedido liminar, para autorizar
a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. A autoridade
impetrada prestou informações (fls. 435/450). O Ministério Público Federal manifestou-se às
fls. 454/455, declinando de intervir no feito. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de
segurança no qual se pleiteia provimento declaratório da inexistência de relação jurídica
tributária que obrigue ao recolhimento da contribuição do PIS e da COFINS sobre a quantia
correspondente ao ICMS, bem como autorização para compensar os valores recolhidos a esse
título. Tais contribuições incidem sobre a receita bruta da empresa. No particular, entendo que
não integra o faturamento, assim entendido a receita bruta resultante da venda de produtos e
serviços, o ônus fiscal correspondente ao ICMS, pois este não acarreta verdadeiro ingresso
resultante do comércio de produtos e serviços. Embora o valor respectivo transite pela
contabilidade da empresa, a sua destinação é certa: os cofres públicos. De fato, o tributo
constitui despesa do contribuinte, e não receita. Ele ingressa nos cofres da pessoa de direito
público com competência para instituí-lo, portanto é receita desta, não do contribuinte. Nos
termos do art. 110, do Código Tributário Nacional, ?a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias?. Conclui-se, desse modo, que ao determinar a incidência da COFINS
e da Contribuição para o PIS sobre a parcela correspondente ao ICMS, a lei tributária afasta-se
da noção de faturamento, acarretando indevida ampliação da grandeza econômica
constitucionalmente delimitada nos artigos 195, I, b e 239. Desse modo, a norma deve ser
afastada por vício de inconstitucionalidade. Essa discussão é antiga, tendo nascido antes
mesmo da Constituição de 1988. A jurisprudência dos tribunais pátrios, à exceção do Supremo
Tribunal Federal, de há muito se consolidou no sentido da legitimidade da inclusão do ICMS na
base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, ao argumento de que aquele tributo
compõe o preço final da mercadoria que, por sua vez, integra o faturamento da empresa. O
extinto Tribunal Federal de Recursos publicou, em junho de 1988, súmula com o seguinte
enunciado: ?Inclui-se na base de cálculo do PIS a parcela relativa ao ICM?. O Superior Tribunal
de Justiça, por sua vez, editou as súmulas 68 e 94, verbis Súmula 68: ?A parcela relativa ao ICM
inclui-se na base de cálculo do PIS.? Súmula 94: ?A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base
de cálculo do FINSOCIAL.? O tema parecia superado, pois bem consolidado o entendimento no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que o Supremo Tribunal Federal negava-se a
examinar a questão, por entender que a noção de faturamento pertencia ao direito
infraconstitucional. Há alguns anos, porém, foi admitido recurso extraordinário tendo essa
questão por objeto, por se vislumbrar matéria constitucional a ser enfrentada. Considerou-se
que o conceito de faturamento adotado pelo Poder Constituinte, não pode ser manipulado
pela legislação infraconstitucional, pois a inclusão de elementos estranhos ou a exclusão de
caracteres próprios da noção consagrada na práxis empresarial implicaria oblíqua mutação
constitucional por norma de inferior hierarquia. Desse modo, reabriu-se o dissídio
jurisprudencial sobre o tema, desta feita sob a óptica do texto constitucional, cujo intérprete
maior é o Supremo Tribunal Federal. O tema foi debatido no Recurso Extraordinário

240785/MG, sagrando-se vencedora, por ampla maioria ? sete votos favoráveis ? a tese de que
a COFINS não incide sobre a parcela devida pela empresa a título de ICMS. Considerou-se estar
configurada violação ao art. 195, I, da CF, ao fundamento de que a base de cálculo 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 ICMS, que constitui ônus fiscal e não faturamento. Esse entendimento foi reafirmado
pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário nº
574.706, submetido à sistemática da repercussão geral, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
firmando-se a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e
da Cofins" . Consigne-se, por fim, que a Lei 12.973/2014, que redefiniu o conceito de receita
bruta das contribuições do PIS e da COFINS, incorre no mesmo equívoco da legislação anterior,
ao prever que o ICMS compõe a base de cálculo sobre a qual incidem essas contribuições.
Nesse sentido, há de prevalecer a mesma lógica que presidiu a conclusão externada pela Corte
Constitucional a respeito da legislação revogada. De fato, os conceitos utilizados pelo poder
constituinte não podem ser manipulados pelo legislador infraconstitucional, impondo-se a
observância do seu conteúdo técnico. Nesse sentido vem decidindo o Tribunal Regional
Federal da 3ª Região. Confira-se: ?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. Tal posicionamento foi, a propósito, confirmado pela Suprema Corte na
conclusão do julgamento do RE 574.706, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, d.j. 15/03/2017, dotado de
repercussão geral. 4. 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 26, 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). 5. Apelação e
remessa oficial parcialmente providas.? (AMS 00258998620154036100, 3ª Turma, Rel. Des.
Fed. Carlos Muta, e-DJF3 Judicial 20/04/2017) Por derradeiro, resta examinar o pedido
concernente à compensação das contribuições cujo recolhimento foi reconhecido indevido por
esta sentença. Consigne-se, de proêmio, que o mandado de segurança constitui ação
adequada para a declaração do direito à compensação tributária, nos termos do enunciado da
Súmula n. 213, do Superior Tribunal de Justiça. O Código Tributário Nacional prevê a
compensação como modalidade de extinção do crédito tributário (art. 156, II). Em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a lei que regula a
compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e
crédito da Fazenda e do contribuinte (REsp 1164452/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki).
Contudo, uma vez proposta demanda judicial, deve ser declarado o direito à compensação de
acordo com o regime jurídico vigente na data do ajuizamento da ação, ressalvando-se o direito
de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp
1137738/SP, Rel. Ministro Luiz Fux). Portanto, no caso em exame, deve ser declarado o direito
à compensação segundo o disposto no art. 74 da Lei n. 9.430/1996, com as alterações
promovidas pelas Leis 10.637/2002, 10.833/2003, 11.051/2004, 11.941/2009 e 12.249/2010.
Outrossim, com o advento da Lei Complementar 104/01, que acrescentou o artigo 170-A ao

Código Tributário Nacional, agregou-se mais um requisito à compensação tributária. Com
efeito, a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial
pelo sujeito passivo, depende do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Assim, a
compensação declarada nesta sentença só poderá efetivar-se após o trânsito em julgado da
decisão, vedada a sua promoção fundada em decisão liminar. Nesse sentido é o enunciado da
Súmula n. 212 do STJ: ?A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por
medida liminar.? Por derradeiro, o exercício do direito à compensação tributária fica limitado
aos créditos não extintos pela prescrição, observado o disposto no art. 3º da Lei
Complementar nº 118/05: "Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1º do art. 150 da referida Lei." Registre-se que o Supremo Tribunal
Federal decidiu que essa disposição aplica-se às ações ajuizadas após o período da sua vacatio
legis : ?DIREITO TRIBUTÁRIO ? LEI INTERPRETATIVA ? APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 118/2005 ? DESCABIMENTO ? VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA ?
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS ? APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA
REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE
JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da
Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do
seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I,
do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto- proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados
do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e
independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se
submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação
de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões
pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de
transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção
da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias
permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do
Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo
na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de
lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação
do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de
120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos
recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.? (RE 566621, Relator(a): Min. ELLEN
GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195
DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273) Desse modo, tendo
sido a ação ajuizada após a vigência da LC 118/05, consideram-se extintos pela prescrição os
valores recolhidos antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento desta demanda. Por fim,
afasto a tese defensiva constante das informações prestadas pela autoridade impetrada, no
sentido de que deve a impetrante comprovar a ausência de repasse do encargo financeiro do
tributo questionado nesta ação, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional ("Art.

166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo
encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou,
no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.")
Isso porque, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, "tributos que
comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro são somente
aqueles em relação aos quais a própria lei estabeleça dita transferência" (1ª Turma, Ag.REsp
436.894/PR, rel. Min. José Delgado, DJE 17/02/2003), o que não é o caso das contribuições do
PIS e da COFINS, que possuem natureza jurídica de tributos diretos. Nesse sentido, ainda, os
seguintes precedentes: "TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ICMS. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. TRIBUTO INDIRETO. TRANSFERÊNCIA DE ENCARGO FINANCEIRO AO CONSUMIDOR
FINAL. ART. 166 DO CTN. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. 1. A respeito da repercussão, a
1ª Seção desta Corte (EREsp nº 168469/SP), pacificou posição de que ela não pode ser exigida
nos casos de repetição ou compensação de contribuições, tributo considerado direto,
especialmente, quando a lei que impunha a sua cobrança foi julgada inconstitucional. Da
mesma forma, a referida Seção desta Corte, em sede de embargos de divergência, pacificou o
entendimento para acolher a tese de que o art. 66 da Lei nº 8.383/91, em sua interpretação
sistêmica, autoriza ao contribuinte efetuar, via autolançamento, compensação de tributos
pagos cuja exigência foi indevida ou inconstitucional. Tributos que comportem, por sua
natureza, transferência do respectivo encargo financeiro são somente aqueles em relação aos
quais a própria lei estabeleça dita transferência. 2. Apenas em tais casos se aplica a regra do
art. 166 do CTN, pois a natureza, a que se reporta tal dispositivo legal, só pode ser a jurídica,
que é determinada pela lei correspondente e não por meras circunstâncias econômicas que
podem estar, ou não, presentes, sem que se disponha de um critério seguro para saber
quando se deu, e quando não se deu, a aludida transferência. 3. O art. 166 do CTN é claro ao
afirmar o fato de que deve sempre haver pelo intérprete, em casos de repetição de indébito,
identificação se o tributo, por sua natureza, comporta a transferência do respectivo encargo
financeiro para terceiro ou não, quando a lei, expressamente, não determina que o pagamento
da exação é feito por terceiro, como é o caso do ICMS e do IPI. A prova a ser exigida na
primeira situação deve ser aquela possível e que se apresente bem clara, a fim de não se
colaborar para o enriquecimento ilícito do poder tributante. Nos casos em que a lei
expressamente determina que o terceiro assumiu o encargo, necessidade há, de modo
absoluto, que o terceiro autorize a repetição de indébito. 4. O tributo examinado (ICMS) é de
natureza indireta. Apresenta-se com essa característica porque o contribuinte real é o
consumidor da mercadoria objeto da operação (contribuinte de fato) e a empresa
(contribuinte de direito) repassa, no preço da mercadoria, o imposto devido, recolhendo, após,
aos cofres públicos o imposto já pago pelo consumidor de seus produtos. Não assume,
portanto, a carga tributária resultante dessa incidência. 5. Em consequência, o fenômeno da
substituição legal no cumprimento da obrigação, do contribuinte de fato pelo contribuinte de
direito, ocorre na exigência do pagamento do imposto do ICMS. A repetição do indébito e a
compensação do tributo questionado não podem ser deferidas sem a exigência da
repercussão. 6. Ilegitimidade ativa ad causam da empresa configurada. Precedentes desta
Corte. 7. Embargos de divergência conhecidos e não-providos." (ERESP 200600781713, JOSÉ
DELGADO, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJ DATA:02/10/2006 PG:00215 RDDT VOL.:00135 PG:00136
..DTPB:.) "PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FINSOCIAL/COFINS. 1. Incide o FINSOCIAL sobre o faturamento da empresa.
Conseqüentemente, não há de se falar em substituição tributária, visto que inexiste, na
espécie, as figuras do contribuinte de fato e de direito. 2. Com expressa previsão legal, pode
haver a não-integração a fim de evitar o efeito cascata, como acontece com o ICMS. 3. Recurso
especial improvido." (RESP 200101807363, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJ
DATA:02/09/2002 PG:00176 RSTJ VOL.:00168 PG:00212 ..DTPB:.) Diante do exposto, concedo
a segurança, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
declarar a inexistência de relação jurídico- tributária que obrigue a impetrante ao

recolhimento da contribuição PIS e COFINS sobre as importâncias devidas a título de ICMS,
razão pela qual deve a autoridade impetrada abster-se de qualquer ato tendente à sua
cobrança. Com relação aos valores já recolhidos e não alcançados pela prescrição quinquenal,
contada retroativamente da data da propositura da ação, fica a impetrante autorizada, a partir
do trânsito em julgado, a promover a compensação dos créditos sem a limitação do art 166 do
CTN, atualizados pela taxa Selic (art. 39, §4º da Lei 9.250/95), na forma do art. 74 da Lei n.
9.430/1996, com as alterações promovidas pelas Leis 10.637/2002, 10.833/2003, 11.051/2004,
11.941/2009 e 12.249/2010, ressalvado o direito de proceder à compensação pela via
administrativa, em conformidade com normas supervenientes, desde que atendidos os
requisitos próprios. Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários, nos termos do art.
25 da Lei n. 12.016/09. Dê-se ciência desta sentença à autoridade impetrada. Defiro o
requerimento de fl. 143 devendo os autos ser remetidos ao SEDI para inclusão da União no
polo da demanda, na qualidade de assistente litisconsorcial. Sentença sujeita a reexame
necessário. Oportunamente, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
P.R.I. GUARULHOS, 9 de junho de 2017.

