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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PUBLICAÇÕES JUDICIAIS
I - CAPITAL SP SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SAO PAULO 9ª VARA CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA (120) Nº 5013277-16.2017.4.03.6100 / 9ª Vara Cível
Federal de São Paulo IMPETRANTE: - EPP Advogado do(a) IMPETRANTE: NELSON
LACERDA DA SILVA - RS39797 IMPETRADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL,
UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL D E C I S Ã O A impetrante A requer a
concessão de liminar em Mandado de Segurança impetrado contra ato do
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO/SP a fim de que a
autoridade se abstenha de exigir da Impetrante, quando da apuração da base de
cálculo para recolhimento do PIS e da COFINS, a inclusão dos valores
correspondentes ao ICMS incidente nas operações de venda de mercadorias ou
bens por ela promovidas. Relata, em síntese, que no exercício de suas atividades
está sujeita à incidência da contribuição do PIS e da COFINS sobre seu
faturamento. Discorre sobre os diplomas legais que disciplinam as contribuições
discutidas nos autos e argumenta que o imposto estadual não integra a receita
para efeito de determinação da base de cálculo. Aduz, ainda, que o E. STF
rechaçou a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS por entender violado o artigo 195, inciso I da Constituição Federal.
Afirma que o ICMS não configura faturamento e que a composição deste tributo
na base de cálculo das referidas contribuições fere frontalmente ao princípio da
estrita legalidade e da isonomia tributária, pois sujeita receita tributária do
Estado à tributação federal. É o breve relatório. DECIDO. Revendo anterior
entendimento, em que indeferia casos semelhantes ao caso concreto por
entender que o conceito de faturamento abarcaria as receitas auferidas, ainda
que temporariamente a título de ICMS, curvo-me ao recente entendimento do
egrégio Supremo Tribunal Federal, devendo a liminar ser deferida. Com
efeito, o artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, em sua redação original,
instituiu contribuições sociais devidas pelos ?empregadores? (entre outros
sujeitos passivos), incidentes sobre a ?folha de salários?, o ?faturamento? e o
?lucro?. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS
enquadra-se no referido dispositivo constitucional, tendo sido instituída e,
inicialmente, regulada pela Lei Complementar nº 70/91, segundo a qual sua
incidência é sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza. O parágrafo único do artigo 2º da aludida Lei Complementar estabelece
que, para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição, não integra
a receita o valor do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado
em separado no documento fiscal, e das vendas canceladas, das devolvidas e dos
descontos a qualquer título concedidos incondicionalmente. Por sua vez, a
contribuição destinada ao Programa de Integração Social ? PIS foi criada pela Lei
Complementar nº 7/70, tendo sido recepcionada pela Constituição Federal (art.
239). O Programa de Integração Social - PIS, na forma da Lei Complementar nº
7/70, era executado mediante Fundo de Participação, constituído por duas
parcelas: a primeira mediante dedução do Imposto de Renda e a segunda com
recursos próprios da empresa, calculados com base no faturamento. O artigo 2º,
inciso I, da Lei nº 9.715/98 estabeleceu que a contribuição para o PIS/PASEP
seria apurada mensalmente com base no faturamento do mês. O art. 3º do
referido diploma legal assim o definiu: ?considera-se faturamento a receita bruta,
como definida pela legislação do imposto de renda, proveniente da venda de bens
nas operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado
auferido nas operações de conta alheia?. O parágrafo único deste artigo excluiu
expressamente do conceito da receita bruta ?as vendas de bens e serviços
canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, e o imposto sobre operações relativas à circulação de

mercadorias - ICMS, retido pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
condição de substituto tributário?. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº
20/98 alterou a redação do inciso I do artigo 195 da Carta Magna, ficando
prevista, em sua alínea ?b?, a incidência das contribuições sociais do
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei sobre ?a
receita ou o faturamento?. Antes mesmo da aludida alteração constitucional, o
Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento a respeito da
existência de identidade entre os conceitos de faturamento e receita bruta (nesse
sentido: RE 167966/MG, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ
09.06.1995, p. 17258; RE 150755/PE, Relator Min. Carlos Velloso, Relator p/
Acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 20.08.1993, p. 16322).
Destarte, a base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, compreendido
como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação e classificação contábil, ou seja, a receita bruta da venda de
bens e serviços, nas operações em conta própria ou alheia, e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica (artigo 1º, caput e § 1º, das Leis nº.
10.637/2002 e 10.833/2003, editadas na vigência da Emenda Constitucional nº
20/98). Num primeiro julgamento, concluído em 08 de outubro de 2014, pelo
Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº 240.785-2/MG, foi dado
provimento ao pedido de exclusão do valor recolhido a título de ICMS pela
empresa na base de cálculo da COFINS. Entendeu-se à época estar configurada a
violação ao artigo 195, inciso I, da Constituição, 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 (Informativo nº 437, do STF). Este posicionamento foi ratificado com
o julgamento em sede de recurso extraordinário com repercussão geral no qual
foi fixa da a seguinte tese: ?O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da Cofins? (Tema 69, RE 574706, julgado em 16/03/2017).
Portanto, é esse o posicionamento sedimentado pelo egrégio Supremo Tribunal
Federal. Consoante esse entendimento, por se tratar de ônus fiscal, o valor
correspondente ao ICMS não tem a natureza de faturamento, uma vez que não
passa a integrar o patrimônio do alienante, quer de mercadoria, quer de serviço.
A base de cálculo a que se refere o supracitado dispositivo constitucional é única
e diz respeito ao que é faturado, no tocante ao valor da mercadoria ou do
serviço, não englobando, portanto, parcela diversa. A alteração do conceito de
receita bruta introduzida pela Lei nº. 12.973/2014 não altera o entendimento. De
fato, O art. 12, § 5º, da Lei nº. 12.973/2014 expressamente prevê a incidência
das contribuições para o PIS e COFINS sobre a totalidade da receita bruta do
contribuinte, com a inclusão dos tributos sobre ela incidentes, a exemplo do ICMS
e do ISS. Contudo, ao incluir na receita bruta os tributos sobre ela incidentes, o
legislador incorreu em inconstitucional alargamento da base de cálculo, uma vez
que tais tributos não representam aumento do patrimônio da empresa e sim um
imposto devido à unidade da federação, conforme entendimento sufragado na
Suprema Corte. Logo, reconhecido o direito à exclusão do ICMS na base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, a autoridade impetrada deve
abster-se de praticar quaisquer atos que tenham por finalidade a cobrança do
crédito ora questionado, ressalvados aqueles tendentes a impedir o decurso do
prazo decadencial e/ou prescricional, evitando-se, com isto, a irreversibilidade do
dano. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a suspensão da
exigibilidade do valor referente ao ICMS na apuração das bases de
cálculo da contribuição do PIS e da COFINS, abstendo-se a autoridade de
praticar qualquer ato de cobrança.Notifique-se a autoridade apontada na
inicial para apresentação das informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos
do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Intime-se, ainda, o órgão de
representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe copia de
inicial sem documentos, para que, querendo, manifeste interesse em ingressar no

feito, nos termos do art. 7, inciso II, da Lei nº 12.016/2009. Fica desde logo
deferido o ingresso da pessoa jurídica interessada, caso requerido.
Posteriormente, ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo de
10 (dez) dias (artigo 12 da Lei nº 12.016/09). Por fim, tornem conclusos para
sentença. Oficie-se e intimem-se. SãO PAULO, 29 de agosto de 2017.

