
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO – EXCLUSÃO DO ICMS DA 

BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS 
 

 



 

 

 

 
 

Avenida Nilo Peçanha 50, Sl. 2009 – 20º Andar – Centro- Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 20020-906 / Tel.: (55 21) 2220-2154 – Fax: (55 21) 2220-9560 

www.nobregaempresarial.com.br 
                                                                                 

2 

Sendas S/A 

 

PARECER JURÍDICO 

 

ACÓRDÃO DO STF SOBRE A INCLUSÃO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DE PIS E 
COFINS. RE nº 574.706/PR. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA (SCI) nº 13 DA 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). AFRONTA AOS FUNDAMENTOS 
DETERMINANTES DA DECISÃO DA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE.ICMS 
PAGO É AQUELE DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA DE MERCADORIA. 

JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS ENTENDEM PELA NÃO APLICAÇÃO DA SCI 
DA RFB. 

 

 

1. Relatório. 

 

 O Supremo Tribunal Federal - STF, em sessão de julgamento realizada em 

15/03/2017, declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS 

e da COFINS, nos autos do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, que foi julgado sob a 

sistemática de repercussão geral. 

 

 O voto condutor do julgamento é claro ao afirmar que o ICMS "não guarda relação 

com a definição constitucional de faturamento", além de destacar que "o valor do ICMS tem 

como destinatário fiscal a Fazenda Pública, para a qual será transferido". Ou seja, o ICMS 

não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, eis que se trata de receita de 

terceiros.  

 

 Registre-se que o STF reconheceu que o ICMS que deve ser excluído da base de 

cálculo do PIS e da COFINS é o mesmo que se encontra destacado na nota fiscal de saída da 

mercadoria, já que esse é o valor que foi utilizado para a apuração indevida da base cálculo 

do PIS e da COFINS. 

 

 A Receita Federal, entretanto, deu nova e ilegal interpretação ao entendimento 

firmado pelo STF com a edição da Solução de Consulta Interna (COSIT) n.º 13, na qual afirma 

que o ICMS a ser excluído é somente aquele pago em dinheiro e não o valor total constante 

da nota fiscal de saída, como se houvesse distinção entre o ICMS para fins de composição da 

base de cálculo do PIS e da COFINS.  

 

 Todavia, como será demonstrado a seguir, não existem duas parcelas de ICMS 

distintas, como pretende a Fazenda. O valor do ICMS que foi indevidamente incluído na 

base de cálculo do PIS e da COFINS é aquele que se caracteriza quando da saída da 
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mercadoria, sendo este o Imposto afastado pelo STF e não somente o que foi pago em 

dinheiro. 

  

 Ademais, como consta da própria Solução de Consulta Interna (COSIT) n.º 13, a 

Receita Federal do Brasil ainda não editou parecer normativo sobre o tema, pois, para tanto, 

é necessária a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que ainda se 

encontra pendente.  

  

   É o relatório.  

 

 

2. O fato gerador e a base de cálculo do ICMS. 

 

 O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Intermunicipal, Interestadual e Serviços de Comunicação) é um tributo de 

competência dos Estados e do Distrito Federal, possuindo como fato gerador, 

principalmente, a circulação de mercadorias, sendo entendida como a transferência da 

titularidade ou domínio da mercadoria. 

 

 A Constituição Federal (CF) e a Lei Complementar 87/96 (LC 87/96) são claras quanto 

ao momento da ocorrência do fato gerador de ICMS. Veja abaixo, por exemplo, o momento 

da ocorrência do fato gerador para uma empresa comercial varejista: 

 

 CF 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;  
 
 LC 87/96 
Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 
         
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do mesmo titular; 

 

Já em relação à base de cálculo do ICMS, o art. 13, I, da LC 87/96, é expresso: 

 

Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 
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I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da 
operação; 

 

 Verifica-se que todos os elementos necessários à incidência do ICMS são 

integralmente configurados na operação de saída da mercadoria do estabelecimento do 

contribuinte. A base de cálculo, sendo o valor da operação, e a alíquota prevista em lei, 

incide exatamente sobre a venda (saída) da mercadoria do estabelecimento do contribuinte.  

 

 Portanto, a incidência de ICMS é perfectibilizada com a operação de saída da 

mercadoria do estabelecimento, incidindo a base de cálculo e alíquotas respectivas, que 

resultam no ICMS a recolher.   

 

 

3. ICMS pago vs.ICMS destacado em nota fiscal. O ICMS pago é aquele destacado na nota 

fiscal. Não há diferença. Deturpação pela Fazenda do sistema não-cumulativo do imposto. 

 

 Inicialmente, insta esclarecer que o ICMS se submete ao regime da não-

cumulatividade, nos termos do art. 155, § 2º, da CF, in verbis: 

 

Art. 155. (...) 
(...) 
§ 2º O imposto previsto no inciso II, atenderá ao seguinte: 
I – será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 
relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante 
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 

 

 A Solução da Receita Federal pretende distinguir o “ICMS pago” daquele “ICMS 

destacado na nota fiscal”, dando a entender que o tributo estadual não restaria configurado 

somente na operação de saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, mas sim 

somente com o procedimento seguinte de compensação com os créditos angariados nas 

operações de entrada de mercadorias no estabelecimento do contribuinte.  

 

 Conforme suposto argumento calcado no princípio da não-cumulatividade do 

imposto, somente após o encontro de contas dos créditos de saída de ICMS com aqueles de 

entrada no estabelecimento, com a compensação desses créditos e verificação de saldo 

devedor de ICMS (créditos de entrada menores do que os de saída), é que o fato gerador de 

ICMS seria configurado. 
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 Contudo, como visto no tópico anterior, há um grave erro técnico-jurídico da Receita 

Federal ao entender e fundamentar que o ICMS pago pelo contribuinte é diferente daquele 

expressado em documentos fiscais de saída da mercadoria do estabelecimento, 

considerando que esse pagamento somente é realizado após um procedimento de 

compensação com créditos de entrada do tributo no estabelecimento com aqueles de saída. 

Esse procedimento é uma faculdade atribuída pelo legislador que beneficia o contribuinte, 

atenuando o valor da sua obrigação de pagar o imposto com a compensação do seu 

montante com os créditos adquiridos em operações de entrada de mercadorias no 

estabelecimento. 

 

 O princípio da não-cumulatividade não altera os comandos normativos 

constitucionais e infraconstitucionais relacionados ao fato gerador e base de cálculo do 

ICMS. O sistema não cumulativo faculta ao contribuinte o direito público subjetivo de pagar 

apenas a diferença apurada entre seus créditos e débitos no encerramento do período. O 

contribuinte tem o direito de lançar em sua escrita fiscal o “crédito” decorrente das 

aquisições de mercadorias, bens ou serviços tributados (ou tributáveis) pelo ICMS, para, no 

momento oportuno (em geral a cada trinta dias), utilizá-lo como “moeda de pagamento” 

desta exação. 

 

 Mas isso não é uma obrigação. 

 

 A obrigação legal de pagamento do imposto decorre da operação de saída de 

mercadoria do estabelecimento do contribuinte, com todos os seus critérios de aferição 

definidos (pessoal, material e quantitativo). A utilização dos créditos de entrada de ICMS no 

estabelecimento é facultativa pelo contribuinte. É, como será visto abaixo, uma “moeda” 

disponível para o contribuinte usá-la ou não para pagamento do tributo.  

 

 Não há, pois, qualquer obrigação legal na qual o contribuinte seja compelido ao uso 

dos créditos de entrada do seu estabelecimento para pagamento do imposto. Há apenas 

uma opção de uso, sendo certo que esses créditos podem ser compensados com aqueles 

créditos de saída. Há, sim, a obrigação legal fundada em normas constitucional e 

infraconstitucional de pagamento de todo o valor relativo a operação de saída de 

mercadoria do estabelecimento do contribuinte.  
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4. “Moedas” que o contribuinte pode usar para quitar o tributo. 

 

 Após a apuração do ICMS devido nas operações de saída de mercadorias do 

estabelecimento, muitos contribuintes utilizam os créditos obtidos em operações de 

entrada anteriores para reduzir os valores a serem desembolsados em dinheiro, 

compensados débitos e créditos. Segue lição bem pontuada do grande doutrinador Roque 

Antonio Carrazza[1]: 

 

(...) 
Registramos que o pagamento do ICMS é habitualmente feito parte em 
créditos (quando estes equivalem ou excedem os débitos nascidos no mesmo 
período de apuração) ou só em moeda (quando não há créditos de ICMS 
provenientes de operações ou prestações anteriores). 

 

 O fato de se escolher a modalidade de compensação como “moeda de pagamento”, 

não desnatura o montante integral de ICMS que efetivamente é pago. No caso, o ICMS 

efetivamente pago é aquele destacado em documento fiscal de saída de mercadoria do 

estabelecimento, podendo sê-lo integralmente em dinheiro ou com os créditos obtidos 

pelos contribuintes nas operações de entrada. 

 

 Assim, não importa a modalidade de quitação do tributo, mas o ICMS que é pago 

consiste em todo o valor destacado na nota fiscal de saída da mercadoria. Vejamos. 

 

 

5. Compensação como forma de quitação do ICMS pelo contribuinte e o seu caráter 

meramente instrumental e opcional de pagamento. 

 

 O voto condutor do acórdão proferido nos autos do RE 574.706/PR, julgado sob 

sistemática da repercussão geral, com muita propriedade afirmou que:   

 

Desse quadro é possível extrair que, conquanto nem todo o montante do 
ICMS seja imediatamente recolhido pelo contribuinte posicionado no meio da 
cadeia (distribuidor e comerciante), ou seja, parte do valor do ICMS 
destacado na “fatura” é aproveitado pelo contribuinte para compensar com o 
montante do ICMS gerado na operação anterior, em algum momento, ainda 
que não exatamente no mesmo, ele será recolhido e não constitui receita do 

contribuinte, logo ainda que, contabilmente, seja escriturado, não guarda 
relação com a definição constitucional de faturamento para fins de apuração 
da base de cálculo das contribuições. 

                                                           
[1] ICMS, 13. ed., Malheiros: São Paulo, 2009, p. 364-367. 
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Portanto, ainda que não no mesmo momento, o valor do ICMS tem como 
destinatário fiscal a Fazenda Pública, para a qual será transferido. 

 

 E mais adiante, citando a doutrina do i. doutrinador Roque Antônio Carrazza, que 

passa a ser parte integrante de seu voto, entende a Exma. Ministra Relatora que, pela 

própria sistemática da não-cumulatividade, o pagamento do ICMS pode se dar ou não pela 

compensação de créditos obtidos nas operações anteriores com débitos existentes, sendo 

isso um direito do contribuinte, e não uma obrigação. Veja in verbis:  

 

Invocando, uma vez mais, a doutrina de Roque Antonio Carrazza, tem-se: 

 

“A compensação em tela efetiva-se por meio de simples operações de 
encontro de contas de crédito/débito. Conforme já acenamos, o princípio da 
não-cumulatividade outorga ao contribuinte o direito público subjetivo de 
pagar, à guisa de ICMS, apenas a diferença apurada, no encerramento do 
período, entre seus créditos e débitos. 
De fato, a compensação a que estamos a aludir efetiva-se por intermédio da 
chamada ‘conta corrente fiscal’, em que o saldo, se devedor, é pago pelo 

contribuinte e, se credor, é transferido para aproveitamento em períodos 
subsequentes. 
Portanto, o contribuinte tem o direito de lançar em sua escrita fiscal o ‘crédito’ 
decorrente das aquisições de mercadorias, bens ou serviços tributados (ou 
tributáveis), pelo ICMS, para, no momento oportuno (em geral a cada trinta 
dias), utilizá-lo como ‘moeda de pagamento’ desta exação. 
Conforme vemos, a Constituição submeteu o ICMS ao sistema ‘imposto contra 
imposto’, e não o sistema ‘mercadoria contra mercadoria’.  
Desta forma, o contribuinte, para calcular o montante de ICMS a recolher, 
deve subtrair, periodicamente, de todos os débitos (causados por saídas de 

mercadorias, bens e serviços tributáveis), todos os créditos (provenientes de 
entradas de mercadorias, bens e serviços tributáveis). Se o resultado for 
negativo, isto é, se os créditos forem superiores aos débitos, há saldo credor a 
transferir para o período de apuração subsequente.” 

 

 Verifica-se, assim, que o ICMS indevidamente incluído na base de cálculo do PIS e da 

COFINS corresponde ao valor destacado na nota fiscal, que foi pago integralmente. Se o 

pagamento foi feito em dinheiro ou parte mediante compensação, mesmo que em 

momentos distintos, tem-se que foi integralmente realizado no valor do montante 

destacado em nota fiscal.  
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 Sobre o tema, mais uma vez cita-se o tributarista Roque Antonio Carrazza[2]sobre a 

compensação em trecho que também foi citado no precedente em debate: 

 

“A Constituição, ao aludir à ‘compensação’, consagrou a ideia que a quantia a 
ser desembolsada pelo contribuinte a título de ICMS é o resultado de uma 
subtração em que o minuendo é o montante de imposto devido e o 
subtraendo é o montante de imposto anteriormente cobrado ou cobrável. 
O realizador da operação ou prestação tem o direito constitucional subjetivo 

de abater do montante de ICMS a recolher os valores cobrados (na acepção 
acima fixada), a esse título, nas operações ou prestações anteriores. O 
contribuinte, se for o caso, apenas recolhe, em dinheiro aos cofres públicos, a 
diferença resultante desta operação matemática. 
É por esse motivo que dizemos que uma das hipóteses de incidência do ICMS é 
‘realizar operações relativas à circulação de mercadorias’ (e, não, ‘realizar 
operações, com lucro, relativas à circulação de mercadorias’). Vai daí que, 
juridicamente, o ICMS não é um imposto sobre o valor agregado. Só para 
registro, o imposto sobre o valor agregado caracteriza-se, nos patamares do 
Direito, por incidir sobre a parcela acrescida, ou seja, sobre a diferença positiva 
de valor que se verifica entre duas operações em sequência, alcançando o 

novo contribuinte na justa proporção do que ele adicionou ao bem. Não é o 
caso do ICMS, que grava o valor total da operação. 
(…) 
Não passa, pois, de uma técnica de tributação, peculiar ao ICMS (que, em 
absoluto, não interfere em sua base de cálculo), a apuração do saldo devedor 
(ou credor) – por meio da diferença entre o imposto relativo às saídas e o 
correspondente às entradas de mercadorias, bens ou serviços – que apenas 
assegura ao contribuinte a fruição do direito constitucional de abater, do 
quantum do imposto a seu cargo, o ‘montante cobrado nas anteriores pelo 
mesmo ou por outro Estado ou pelo Distrito Federal’ (art. 155, § 2º, I, da CF). 

 
Repisando a ideia, o princípio da não-cumulatividade, conforme vimos, 
garante ao realizador da operação ou da prestação o direito de creditar-se de 
todo o montante de ICMS cobrado nas operações ou prestações anteriores. 
(…) 
Registramos que o pagamento do ICMS é habitualmente feito parte em 
créditos (quando estes equivalem ou excedem os débitos nascidos no mesmo 
período de apuração) ou só em moeda (quando não há créditos de ICMS 
provenientes de operações ou prestações anteriores)” (grifos nossos). 

 

 Não há dúvidas, pois, que a compensação é mero instrumento facultativo de 

pagamento do contribuinte disponibilizado pelo regime não-cumulativo e sua utilização não 

                                                           
[2] ICMS, 13. ed., Malheiros: São Paulo, 2009, p. 364-367. 
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afasta a conclusão de que o ICMS efetivamente apurado e pago é o destacado em nota 

fiscal.  

  

 Como visto, o pagamento do ICMS também pode se dar integralmente em dinheiro, 

o que afastaria a utilização de eventuais créditos existentes. Todavia, o que se observa é que 

a base de cálculo não se altera, nem aumenta nem diminui, por não terem sido utilizados 

créditos pelo contribuinte. 

 

 Portanto, o fato gerador e a base de cálculo, de qualquer forma, permanecem sendo 

o valor destacado da nota fiscal.  

 

 

6. ICMS não é imposto sobre o valor agregado.Operação com prejuízo incide ICMS. Caso 

o ICMS incidisse somente sobre a diferença positiva entre as operações de entrada e saída em 

sequência, o imposto não seria devido em caso de operação com prejuízo. 

 

 Registre-se que o ICMS incide sobre o valor de toda a operação, ou seja, sobre o 

valor total do ICMS destacado na nota fiscal e não sobre o valor agregado.  

 

 Entretanto, o que se observa é que, por se submeter ao regime da não-

cumulatividade, o ICMS permite o pagamento do imposto mediante compensação de 

créditos obtidos em operações anteriores (ex.: aquisição de insumos). Assim, uma parcela é 

paga mediante compensação e a outra parte com dinheiro, mas isso não altera a base de 

cálculo para a apuração da exação, que continua sendo o valor do ICMS destacado na nota 

fiscal. 

 

 Ou seja, o valor a ser utilizado como base de cálculo para apuração do ICMS é o valor 

destacado em nota fiscal e não o valor agregado em cada operação, justamente por se estar 

diante da sistemática do regime não cumulativo.  

 

 Sobre o tema, mais uma vez nos socorremos no ilustre doutrinador Roque Carrazza, 

que discorre com muita clareza sobre a base de cálculo do ICMS, reafirmando que não se 

trata de imposto sobre valor agregado: 

 

“Observamos que, na medida em que o ICMS não é um ‘imposto sobre valor 

agregado’, todas as ‘operações de entrada’ de mercadorias, bens ou serviços 
devem ser levadas em conta no momento de calcular-se a quantia de dinheiro 
a pagar. 
Razão assiste, pois, a Aroldo Gomes de Matos quando proclama: 
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‘O critério correto e lógico é, pois, exclusivamente o financeiro: o montante do 
ICMS cobrado nas operações anteriores relativas à aquisição de bens 
destinados ao consumo, ao ativo fixo, a revenda e a serviços tributáveis etc. 
deve ser, totalmente, compensado com o devido nas operações de saída, em 
períodos determinados’. 
Em suma, o princípio da não-cumulatividade operacionaliza-se por meio da 
compensação entre débitos e créditos na escrituração fiscal”. 

 

Ademais, o próprio voto condutor do acórdão do STF reconhece que o ICMS incide sobre o 

valor da operação e não somente sobre determinado valor (valor agregado): 

 

9. Toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo contribuinte 

demonstra que o regime da não-cumulatividade impõe concluir, embora se tenha a 

escrituração da parcela ainda 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 do PIS e da COFINS. 

Enfatize-se que o ICMS incide sobre todo o valor da operação, pelo que o regime de 

compensação importa na circunstância de, em algum momento da cadeia de operações, 

somente haver saldo a pagar do tributo se a venda for realizada em montante superior ao 

da aquisição e na medida dessa mais valia, ou seja, é indeterminável até se efetivar a 

operação, afastando-se, pois, da composição do custo, devendo ser excluído da base de 

cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (grifos nossos) 

 

 Mais uma vez citando Roque Carrazza[3]: 

 

“O realizador da operação ou prestação tem o direito constitucional subjetivo 
de abater do montante de ICMS a recolher os valores cobrados (na acepção 

acima fixada), a esse título, nas operações ou prestações anteriores. O 
contribuinte, se for o caso, apenas recolhe, em dinheiro aos cofres públicos, a 
diferença resultante desta operação matemática. 
É por esse motivo que dizemos que uma das hipóteses de incidência do ICMS é 
‘realizar operações relativas à circulação de mercadorias’ (e, não, ‘realizar 
operações, com lucro, relativas à circulação de mercadorias’). 
Vai daí que, juridicamente, o ICMS não é um imposto sobre o valor agregado. 
Só para registro, o imposto sobre o valor agregado caracteriza-se, nos 
patamares do Direito, por incidir sobre a parcela acrescida, ou seja, sobre a 
diferença positiva de valor que se verifica entre duas operações em sequência, 

alcançando o novo contribuinte najusta proporção do que ele adicionou ao 
bem. Não é o caso do ICMS,que grava o valor total da operação. 
(…) 

                                                           
[3] ICMS, 13. ed., Malheiros: São Paulo, 2009, p. 364-367. 
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 Conclui-se, assim, que por não se tratar de imposto sobre valor agregado, a base de 

cálculo do ICMS é o valor total da operação, e não eventual diferença positiva de valor que 

se verifica entre duas operações em sequência, devendo, pois, ser considerado para fins de 

apuração de créditos em virtude do provimento judicial, o valor total destacado na nota 

fiscal.  

 

 Registre-se que se o ICMS incidisse apenas sobre o valor agregado ao produto, 

quando ocorresse prejuízo, não haveria o que ser recolhido, pois não teria ocorrido ingresso 

de valores no caixa do contribuinte (acréscimo no preço) a justificar a incidência do imposto. 

 

 Mas não é isso o que ocorre. Mesmo na hipótese de prejuízo, deve o ICMS ser 

recolhido com base no valor destacado na nota fiscal, sendo certo que toda a sistemática da 

não-cumulatividade permanece intacta, inclusive com a apuração de créditos pelo 

contribuinte em relação à operação anterior. 

 

 Com base nesse raciocínio, sustentado pela melhor doutrina, a base de cálculo do 

ICMS refere-se ao valor do imposto destacado na nota fiscal de saída. Assim sendo, repise-

se, o valor a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é todo o ICMS destacado, e 

não apenas parcela dele. 

Sobre o tema, vejamos o entendimento firmado mais uma vez pelo doutrinador Roque 

Carraza[4]: 

 

Também a chamada venda com prejuízo dá direito a créditos de ICMS. 
Melhor dizendo, se, na série de operações que levam a mercadoria do 
produtor ao consumidor final, houver alguma venda "com prejuízo", nem 
assim o direito de crédito se esvai (ou deve ser "estornado", na terminologia 

fazendária). Pelo contrário, o crédito não utilizado, na "venda com prejuízo", é 
totalmente aproveitável na operação (ou prestação) seguinte, tributável por 
meio de ICMS. 
Assim, não é porque o contribuinte realizou venda por preço menor ao da 
aquisição da mercadoria que pode ser restringido o gozo de tal direito. 
Sustentar o contrário é entrar em conflito com toda a sistemática da "não-
cumulatividade" plasmada pela Constituição Federal. 
Numa frase, o princípio da não-cumulatividade não perde sua eficácia 
quando, por qualquer motivo, houver "venda com prejuízo": a diferença 
acarretará crédito para compensação com o montante devido nas operações 
ou prestações seguintes. 

 

                                                           
[4]Carrazza, Roque Antonio.  ICMS, 10. ed., Malheiros: São Paulo, 2005, p. 298. 
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 Da leitura acima, conclui-se que não há relação entre o fato gerador do ICMS e o 

resultado operacional da venda de uma mercadoria com o crédito obtido na operação 

anterior. Se houver diferença positiva, há um dever de recolhimento em moeda para a 

Fazenda Estadual. Caso haja prejuízo, a base de cálculo permanece sendo o valor destacado 

na nota fiscal, o crédito adquirido na etapa anterior é totalmente aproveitável na operação 

de venda seguinte tributável por ICMS. 

 

 Portanto, a configuração de lucro ou não entre as operações de entrada e saída de 

mercadorias é irrelevante para a caracterização do fato gerador de ICMS e mensuração de 

sua base de cálculo (valor destacado na nota fiscal de venda) e alíquota. Simplesmente a 

tributação ocorreu. 

 

 

7. Entendimento expresso do STF de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo de PIS 

e COFINS é aquele destacado na nota fiscal. 

 

 Conforme decidido pelo STF, de acordo com a fundamentação do voto condutor da 

Exma. Ministra Carmen Lucia, a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS não é 

daquele ICMS recolhido em dinheiro aos cofres públicos estaduais, mas sim do montante 

destacado nas notas fiscais de saída das mercadorias, que engloba tanto a espécie de 

pagamento em dinheiro quanto de compensação.  

 

 Embora o valor destacado na nota fiscal de saída a título de ICMS seja superior ao 

efetivamente recolhido aos estados, é este valor da sua base de cálculo. E os valores 

relacionados e considerados para o pagamento diante da base de cálculo do PIS e COFINS 

são justamente aqueles destacados nas notas fiscais de venda de mercadorias, sendo que, 

baseando-se na receita bruta, a incidência do ICMS é calculada “por dentro” da operação de 

venda ou prestação de serviço. São esses valores que incidem as contribuições federais. 

 

 Neste sentido indicou o STF na ementa do RE 574.706/PR, objeto de estudo. Veja o 

trecho abaixo mais uma vez: 

 

Toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo 
contribuinte demonstra que o regime da não-cumulatividade impõe concluir, 
embora se tenha a escrituração da parcela ainda 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 do PIS e da COFINS. 
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Enfatize-se que o ICMS incide sobre todo o valor da operação, pelo que o 
regime de compensação importa na circunstância de, em algum momento da 
cadeia de operações, somente haver saldo a pagar do tributo se a venda for 
realizada em montante superior ao da aquisição e na medida dessa mais 
valia, ou seja, é indeterminável até se efetivar a operação, afastando-se, pois, 
da composição do custo, devendo ser excluído da base de cálculo da 
contribuição ao PIS e da COFINS. 

 

 Incontroverso, pois, o posicionamento da Suprema Corte pela exclusão da 

integralidade do valor de ICMS destacado em notas fiscais de saída de mercadorias do 

estabelecimento do contribuinte sobre a base de cálculo de PIS e COFINS. 

 

 

8. Resposta dos Tribunais ao entendimento da SCI da Receita Federal. Jurisprudência 

reconhecendo a exclusão de todo o ICMS devido na operação e não somente a parcela paga 

em dinheiro. 

 

A Receita Federal, por meio da Solução de Consulta Interna n.º 13 - Cosit, firmou 

entendimento de que a parcela do ICMS a ser excluída da base de cálculo do PIS e da 

COFINS, conforme determinação do STF, é “o valor mensal do ICMS a recolher”.  

 

Todavia, o voto condutor do acórdão do STF não deixa dúvidas de que deve ser excluído da 

base de cálculo do PIS e da COFINS o valor destacado em notas fiscais de venda, e não 

apenas o valor de ICMS a recolher (pago em dinheiro). 

 

Nesse passo, novamente trazemos o entendimento exarado pela e. Ministra Carmem Lúcia 

em seu voto:  

 

Desse quadro é possível extrair que, conquanto nem todo o montante do 
ICMS seja imediatamente recolhido pelo contribuinte posicionado no meio da 
cadeia (distribuidor e comerciante), ou seja, parte do valor do ICMS destacado 
na “fatura” é aproveitado pelo contribuinte para compensar com o montante 
do ICMS gerado na operação anterior, em algum momento, ainda que não 
exatamente no mesmo, ele será recolhido e não constitui receita do 
contribuinte, logo ainda que, contabilmente, seja escriturado, não guarda 
relação com a definição constitucional de faturamento para fins de apuração 
da base de cálculo das contribuições. 

Portanto, ainda que não no mesmo momento, o valor do ICMS tem como 
destinatário fiscal a Fazenda Pública, para a qual será transferido. 
(...) 
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Toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo 
contribuinte demonstra que o regime da não-cumulatividade impõe concluir, 
embora se tenha a escrituração da parcela ainda 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 do PIS e da COFINS. 

 

Verifica-se do trecho acima, que não há no voto condutor do acórdão do STF qualquer 

restrição à parcela do ICMS a ser excluído, na verdade, como expressamente afirmado, todo 

ele deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS por não caracterizar receita do 

contribuinte, mas sim de terceiros.  

 

Não importa, assim, qual é o "valor a recolher" a título de ICMS, mas sim o valor destacado 

na nota fiscal, já que este que foi incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Registre-se 

que, como visto acima, o ICMS pode ser pago ou não mediante compensação com créditos 

oriundos de operações anteriores, mas isso é indiferente na apuração de PIS e COFINS.  

 

De toda forma, não é relevante para o cálculo dos valores a serem excluídos da base do PIS 

e da COFINS se o ICMS foi pago integralmente ou se foi pago em modalidades distintas 

(dinheiro + compensação). O que deve ser considerado é o valor do ICMS que foi apurado e 

incluído na base de cálculo dos referidos tributos federais.  

 

Diante da interpretação distorcida realizada pela Receita Federal por meio da SCI da RFB nº 

13/2018, alguns Tribunais Regionais Federais já se manifestaram afirmando que a restrição 

imposta pela Receita Federal não encontra amparo no entendimento firmado pelo STF. 

Vejamos. 

 

Ementa 
 
TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. 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. 
(TRF4. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5003099-73.2017.4.04.7201/SC–
Intimação eletrônica: 31.10.2018) 
 

Voto 
 
(...) 
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Observa-se que a União, em processos análogos, tem levantado a tese de que 
deve ser excluído das bases de cálculo da COFINS e do PIS somente o ICMS 
efetivamente recolhido.  
Contudo, tenho que não merece trânsito tal pretensão, porquanto a base de 
cálculo do PIS e da COFINS considera o valor do ICMS destacado na nota fiscal, 
e não o que foi efetivamente recolhido aos cofres públicos. 
Ademais, a Ministra Carmen Lúcia enfrentou diretamente essa questão quando 
do julgamento do RE nº 574.706, consignando que o ICMS a ser excluído não é 
o ICMS "pago" ou "recolhido", mas o ICMS destacado na nota fiscal, in verbis: 

(...) 
Dessa forma, tem a parte autora o direito de excluir da base de cálculo do 
PIS/COFINS o valor integral do ICMS destacado nas notas fiscais de saída das 
mercadorias do seu estabelecimento, inclusive após o advento da Lei nº 
12.973/2014, a fim de que, ajustada a nova base de cálculo, apure os valores 
indevidamente pagos. 

 

 No mesmo sentido:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO 

PIS E COFINS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DESTACADO NA NOTA. 
O valor destinado pela empresa ao pagamento do ICMS não deve compor a 
base de cálculo do PIS e COFINS, aí não importando a não-cumulatividade do 
ICMS ou o valor a ser creditado pelo contribuinte do ICMS. É adequado 
considerar o valor destacado na nota de saída como não incluído na base de 
cálculo da contribuição ao PIS e COFINS. 
(TRF4. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5036973-21.2017.4.04.0000/RS –
Intimação eletrônica: 21.09.2017) 

 

 

De igual forma, o referido julgado reconhece que a decisão proferida pelo STF não restringe 

a exclusão do ICMS ao valor pago (a recolher), referindo-se, na verdade, ao ICMS destacado. 

Veja-se trecho de seu voto condutor:  

 

A tese estabelecida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) de que "O 
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins" (tema 
69 da repercussão geral, julgamento em 15-03-2017) implica a que os valores 
recebidos pela empresa, na venda da mercadoria, referentes ao ICMS não 
constituem faturamento ou receita bruta. Portanto, é o valor destinado pela 

empresa ao pagamento do ICMS que não deve compor a base de cálculo do PIS 
e COFINS. Aí não importa a não-cumulatividade do ICMS ou o valor a ser 
creditado pelo contribuinte do ICMS, já que o valor efetivamente pago de 
ICMS pela empresa é questão não influente na tributação pelo Fisco Federal. 
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 Observe-se que o posicionamento adotado pelo TRF4 é posterior à Solução de 

Consulta n.º 13 da RFB e, ao confrontar o seu conteúdo com a determinação do STF, 

rechaça por completo sua pretensão, ratificando que o ICMS a ser excluído da base de 

cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal de saída.  

 

 

9. Conclusão 

 

 Pelo exposto, considerando-se que: 

 

 O fato gerador, a base de cálculo e a alíquota do ICMS estão caracterizados no 

momento da operação de saída de uma mercadoria do estabelecimento do contribuinte, 

configurados, assim, os critérios material, quantitativo e pessoal do tributo; 

 

 Para a ocorrência do fato gerador do ICMS e da constituição da obrigação tributária 

de pagamento do tributo é indiferente o sistema não-cumulativo, posto que a mensuração 

do valor do imposto a ser pago mensalmente decorre do montante da operação de venda 

da mercadoria pelo estabelecimento, independente de como seja operada a sua quitação 

(compensação + dinheiro ou somente dinheiro ou somente compensação); 

 

 A compensação instituída pelo sistema não-cumulativo é apenas uma “moeda de 

pagamento” do ICMS, sendo certo que essa forma de quitação do imposto é somente um 

direito subjetivo público facultativo do contribuinte, que pode tanto quitar o tributo apenas 

com dinheiro ou compensação, ou, ainda, utilizar estas duas formas de pagamento; 

 

 O ICMS não é um imposto sobre valor agregado, ou seja, não será incidente apenas 

se houver diferença positiva de valor que se verifica entre as operações de entrada e saída 

em sequência, mas sim incide sobre o valor total da operação de saída da mercadoria, 

independentemente da existência de lucro ou prejuízo entre as operações;  

 

 O STF entendeu que o ICMS a ser excluído da base de cálculo de PIS e COFINS é 

justamente aquele destacado na nota fiscal, sendo indiferente os efeitos do sistema não-

cumulativo, posto que, embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do 

imposto, todo ele (diga-se o montante destacado da nota fiscal) não se inclui na definição de 

faturamento aproveitado por este Suprema Corte, pelo que não pode ele compor a base de 

cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS; e 
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 Os Tribunais já vêm desconsiderando os efeitos da SCI da RFB, por entenderem que 

tal Solução distorceu o entendimento exarado pelo STF, bem como determinando que as 

operações de exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS e respectivas 

compensações se realizem sobre o imposto estadual destacado nas notas fiscais de venda; 

 

 A Receita Federal do Brasil ainda não editou parecer normativo sobre o tema, 

encontrando-se pendente manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 

 Conclui-se que a exclusão de créditos de ICMS diante das bases de cálculo de PIS e 

COFINS deve ocorrer sobre aqueles valores destacados em notas fiscais de venda de 

mercadorias por ser este o momento definido pelo legislador como o fato gerador do 

imposto e caracterizador de todos os elementos necessários para a sua configuração. 

 

 Conclui-se, ademais, diante da determinação do STF de que o valor a ser excluído das 

bases de cálculo de PIS e COFINS é todo o ICMS destacado em notas fiscais de saída de 

mercadoria, que qualquer insurgência da Receita Federal sobre sua determinação poderá 

estar sujeita a remédios e sanções judiciais. 

 

 Por fim, entende-se que os contribuintes podem e devem proceder às exclusões de 

ICMS das bases de cálculo de PIS e COFINS nos moldes acima aduzidos, bem como 

quaisquer compensações por pagamentos indevidos sob esse título, amparadas por 

decisões judiciais transitadas em julgado. 

 

 É o parecer. 

 

   João Luiz P. da Nóbrega 

   Sócio Titular – Nóbrega Direito Empresarial 


