
Inclusão de créditos presumidos de ICMS 

nas bases de cálculo do PIS e da Cofins e a 

repercussão geral ao Recurso Extraordinário 

nº 835.818/PR 
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Repercussão Geral 

• Quando houver multiplicidade de recursos com 
fundamento em idêntica controvérsia, a análise da 
repercussão geral será processada nos termos do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 
 

• Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o 
STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente 
dessa análise será aplicada posteriormente pelas 
instâncias inferiores, em casos idênticos.  

Art. 543-
B do CPC 

• Após o relator do recurso lançar no sistema sua 
manifestação sobre a relevância do tema, os demais 
ministros têm 20 dias para votar. As abstenções nessa 
votação são consideradas como favoráveis à ocorrência de 
repercussão geral na matéria. 
 
 



5 

Crédito Presumido de ICMS  



• Crédito presumido - consiste na constituição, fictícia, de um 
crédito baseado em um determinado percentual (alíquota) 
sobre o valor do ICMS apurado na saída da operação 
promovida (débito de ICMS), geralmente um percentual sobre 
este valor.  

 

• O montante encontrado nesta operação configura o crédito a 
ser levado á efeito e oposto e deduzido do débito oriundo da 
incidência da alíquota aplicável na saída. Trata-se de um 
mecanismo de redução direta sobre o débito apurado à título 
de ICMS devido, por meio do qual subtrai-se deste o montante 
relativo ao crédito constituído.  

Crédito Presumido de ICMS 
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Objeto da Discussão 
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Objeto da discussão 

Créditos Débitos 

PIS/COFINS 
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Objeto da discussão 

Autuações 
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O RE nº 835.818/PR 

Benefício Paraná 

• Lei Estadual nº 14.985/2006; 

 

• Concessão de crédito presumido de 75% sobre o 

montante devido de ICMS em decorrência do 

desembaraço aduaneiro da mercadoria em território 

paranaense; 

 

• Contexto da “Guerra dos Portos” 
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O RE nº 835.818/PR 

Benefício Bahia 

• Decreto Estadual nº 7.799/2000; 

 

• Diversos benefícios fiscais, dentre eles créditos 

presumidos que variam de acordo com o Código 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE); 

 

• Contexto da “Guerra Fiscal” 
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O RE nº 835.818/PR 

Fundamentos do Contribuinte 

Fundamentos 
  

Contribuintes 

• Natureza do 
Crédito 
Presumido: O 
crédito presumido 
teria natureza de 
mero 
ressarcimento de 
custo e, por esta 
razão, não pode 
ser considerado 
riqueza ou 
faturamento da 
empresa. 

Natureza do 
Crédito 

Presumido 

Violação ao 
art. 195, I, 

“b” da 
CF/88 

• Violação ao art. 
195, I, “b” da 
CF/88: Entender 
de outra forma 
afrontariam os 
artigos 195, I, “b” 
da Constituição 
Federal e 110 do 
Código Tributário 
Nacional, além de 
jurisprudência do 
STJ e do STF. 

Delimitação do tema 
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O RE nº 835.818/PR 

Fundamentos do Erário 

“Assim, não há porque distinguir essa receita de 
qualquer outra obtida pela empresa, já que todas 
elas, em última análise, tem, como dito, recuperar 
os custos de sua operação e, ainda, gerar lucro” 

A PGFN e a RFB sustentam que o PIS e a COFINS incidem 
sobre quaisquer receitas e/ou faturamento, 
independentemente do tratamento contábil que é dado a 
estes. 

Ambas afirmam que não há o que falar em ressarcimento 
de custos, uma vez que o ICMS não compõe custo de 
mercadoria nenhuma e mesmo se assim fosse, 
recuperação de custo também seria considerada como um 
tipo de receita tributável pelo PIS e pela Cofins. 
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O RE nº 835.818/PR 

Decisões Proferidas 

Decisões 

Sentença 

Acórdão STJ 
Acórdão 

TRF4 
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O RE nº 835.818/PR 

Decisões Proferidas 

• O juiz de primeiro grau entendeu que Crédito Presumido de ICMS não seria receita, 
mas sim recuperação de custo; 
 
• Além disso, a exigência do PIS e da Cofins sobre o montante de crédito presumido de 
ICMS iria contra o objetivo do Estado (aqui entendido como ente federado) que 
concedeu o incentivo fiscal; 
 
  

Decisões 

Sentença 

Acórdão STJ 
Acórdão 

TRF4 

“Disto se conclui que a incidência da COFINS e do PIS sobre crédito presumido decorrente de isenção 
fiscal iria em sentido contrário ao estímulo concedido pelo ente federativo.” 



Decisões 

Acórdão 
TRF4 

Sentença 
Acórdão 

STJ 
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O RE nº 835.818/PR 

Decisões Proferidas 

• Para o TRF4, Crédito Presumido de ICMS não constituiria receita, mas sim renúncia 
fiscal do Estado; 
 
• Assim, tributar a renúncia implicaria interferência da União na competência tributária 
dos Estados, com consequente violação ao princípio do pacto federativo; 

“Admitir-se que tal subsídio ou subvenção sirva de base de cálculo para as contribuições PIS/COFINS, seria o 
mesmo que admitir a interferência da União na competência tributária privativa dos Estados, limitando a 
eficácia de benefícios fiscais por eles concedidos, importando em ofensa ao princípio federativo. Ademais, a 
incorporação de tais créditos à base de cálculo dos tributos federais acarreta um desfalque em seu valor 
numérico, na medida em que uma parcela das importâncias ressarcidas será amealhada aos cofres da União 
Federal.” 
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O RE nº 835.818/PR 

Decisões Proferidas 

Decisões 

Acórdão 
STJ 

Acórdão  

TRF4 
Sentença 

• Acórdão que menos se manifestou sobre o tema – 3 linhas e citação de dois 
precedentes; 
 
• O STJ se limitou a afirmar que crédito presumido não se confunde com receita ou 
faturamento; 

“Quanto ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito presumido referente 
ao ICMS não tem natureza de receita ou faturamento, razão pela qual não pode ser incluído na base de cálculo 
do PIS e da COFINS.” 
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Críticas ao Caso 
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Críticas ao caso 

Abrangência do 
Tema 

1 

Especificidades do 
RE 835.818/PR 

2 

Questão pouco 
madura para debate 

3 

2 

3 

1 
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Abrangência do 
Tema 

1 

Especificidades 
do RE 
835.818/PR 

2 

Questão pouco 
madura para 
debate 

3 

2 

3 

1 

Críticas ao caso 

• Decisões não analisaram questão 

sob a ótica da subvenção; 

 

• Subvenção para custeio x 

Subvenção para investimento – 

aspectos relevantes para discussão; 

 

• Efeito do julgamento: não 

esgotamento do tema e 

possibilidade de insegurança jurídica 
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Abrangência do 
Tema 

1 

Especificidades 
do RE 
835.818/PR 

2 

Questão pouco 
madura para 
debate 

3 

2 

3 

1 

Críticas ao caso 

• Benefícios inconstitucionais – 

Guerra Fiscal (ADIN 4.481); 

 

• Incerteza da manutenção do  

benefício: Convênio 70/2014 e MP 

683/2015 e PSV 69/2012; 

 

• Aplicabilidade da repercussão 

geral: art. 979, §2º Novo CPC – 

outros fundamentos não analisados. 
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Abrangência do 
Tema 

1 

Especificidades 
do RE 
835.818/PR 

2 

Questão pouco 
madura para 
debate 

3 

2 

3 

1 

• Decisões superficiais e que pouco 

debateram sobre o tema; 

 

• Argumento único: crédito 

presumido é ressarcimento de 

custo; 

 

• Ausência de profunda análise: 

argumentos contábeis e questão da 

subvenção. 

Críticas ao caso 
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Conclusão 
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• STF desafetar o RE 835.818/PR como repercussão geral? 

• STF promover um longo debate sobre o tema, 

aprofundando a análise do assunto tanto na ótica da 

subvenção quanto nas próprias especificidades do crédito 

presumido de ICMS, além de deixar de lado o contexto 

fático caótico do caso? 

• Esta opção certamente será bem mais trabalhosa, 

mas, ao menos, garantirá um julgamento da matéria 

com mais segurança 

Conclusão 




