
Exclusão do ICMS nas bases de cálculo da 
Contribuição ao PIS e da Cofins

Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de 2018



Histórico - RE no 574.706/PR 

 Mandado de Segurança impetrado em 01/12/2006;

 Sentença monocrática em 27/02/2007, favorável;

 Acórdão do TRF4 em 17/07/2007, desfavorável;

 Na apreciação de Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, em março de 2017, 
com repercussão geral reconhecida, o STF firmou o entendimento pela exclusão 
do ICMS na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins;

 Em outubro de 2017, com a publicação do Acórdão, a PGFN interpôs Embargos 
de Declaração;

 Até o momento, tais Embargos não foram julgados pelo Plenário do STF;



RE no 574.706/PR 
 Mandado de Segurança
 Processo no. 2006.70.00.030559-0

Do pedido:

“ANTE O EXPOSTO, a impetrante requer: 

a) que seja notificada a Autoridade Coatora para prestar as informações que 
entender necessárias;

b) que, seja processado o presente Mandado de Segurança e ao final seja concedida 
a segurança pretendida para garantir a impetrante o direito de excluir da base de 

cálculo do PIS e da COFINS os valores correspondentes ao ICMS, impedindo 
a autoridade coatora venha a lançar e exigir o presente tributo em relação a 
referida base de cálculo, assim como reconhecer o direito à 
compensação/restituição dos valores pagos indevidamente, e a reconstituição da 
conta gráfica quanto a saldos credores após a não-cumulatividade da PIS e 
COFINS devidamente atualizados pela SELIC, observada a prescrição.” (grifamos)



RE no 574.706/PR 
 Sentença – 8ª Vara Federal Cível de Curitiba 
 Processo no. 2006.70.00.030559-0

“Diante do exposto, reconheço a prescrição das parcelas recolhidas anteriormente 
a 01.12.2001 e, com fulcro no artigo 1º da Lei 1.533/51 e art. 269, I, do CPC, julgo 
procedente o pedido, e concedo a segurança pleiteada, para reconhecer o direito 
da impetrante de excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS a parcela relativa 
ao ICMS destacado da nota fiscal, bem como para declarar seu direito de 
compensar os valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a 
prescrição mencionada acima, com tributos e contribuições sob administração da 
Secretaria da Receita Federal, corrigidos pela SELIC, na forma da fundamentação. 
Por conseguinte, não deve a autoridade impetrada lançar e exigir da impetrante os 
valores discutidos no presente feito.” (grifamos)



RE no 574.706/PR 
 Ementa – Acórdão – TRF 4ª Região 
 Processo no. 2006.70.00.030559-0

“TRIBUTÁRIO - ICMS - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS.
O ICMS integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.

ACORDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por
maioria, vencida a Relatora, dar provimento à apelação e à remessa oficial nos
termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.

Porto Alegre, 17 de Julho de 2007.”



STJ – Caso similar 
STJ - S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - RESP 1144469 / PR 2009/0112414-2, 
Julgamento:10/08/2016; Data da Publicação: 02/12/2016

“......
6. Na tributação sobre as vendas, o fato de haver ou não discriminação na fatura do valor 

suportado pelo vendedor a título de tributação decorre apenas da necessidade de se informar ou 
não ao Fisco, ou ao adquirente, o valor do tributo embutido no preço pago. ...... 
7. Tal é o que acontece com o ICMS, onde autolançamento pelo contribuinte na nota fiscal existe 
apenas para permitir ao Fisco efetivar a fiscalização a posteriori, dentro da sistemática do 
lançamento por homologação e permitir ao contribuinte contabilizar o crédito de imposto que irá 
utilizar para calcular o saldo do tributo devido dentro do princípio da não cumulatividade sob a 
técnica de dedução de imposto sobre imposto. Não se trata em momento algum de exclusão do 
valor do tributo do preço da mercadoria ou serviço. 
8. Desse modo, firma-se para efeito de recurso repetitivo a tese de que: "O valor 

do ICMS, destacado na nota, devido e recolhido pela empresa compõe seu 

faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, 
sendo integrante também do conceito maior de receita bruta, base de cálculo das 
referidas exações". (grifamos)



RE no 574.706/PR 
 Acórdão do Recurso Extraordinário julgado em 15/03/2017

Votaram a favor do contribuinte os seguintes Ministros: 
Ministra Carmen Lúcia;
Ministra Rosa Weber, 
Ministro Luiz Fux, 
Ministro Ricardo Lewandowski, 
Ministro Marco Aurélio e 
Ministro Celso de Mello. 

Votaram pela divergência: 
Ministro Edson Fachin, 
Ministro Luís Roberto Barroso, 
Ministro Dias Toffoli e 
Ministro Gilmar Mendes.



RE no 574.706/PR 
 STF – Ementa do Acórdão 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE 
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO 
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a 

correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de 
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos 
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias 
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 

2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de 
atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, 
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 

3. ...



RE no 574.706/PR 
 STF – Ementa do Acórdão publicado em 15/03/2017

EMENTA:

1. ......
2. ...... 
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a 

escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na 
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS 
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 

3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo 
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, 
deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente 
do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das 
operações. 

4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e 
da COFINS.



RE no 574.706/PR 
 Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia, Presidente e Relatora

“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. Contudo, é inegável que o

ICMS respeita a todo o processo e o contribuinte não inclui como receita ou

faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública.”



RE no 574.706/PR 
 PGFN apresentou Embargos de Declaração em 17/10/2017 com os seguintes 

fundamentos:

I. Erro material e omissão – Art. 187 da Lei 6.404/76 e 12 do Decreto-lei 1.598/77;

II. Omissão – Semelhança entre o caso e a questão definida no RE 212.209 e no RE 
582.461-RG – Argumentos Contraditórios – Necessidade de apresentação de 
fundamento para o tratamento diverso (distinguishing) para que se determine a 
extensão e o alcance do julgado;

III. Contradição – Receitas – Lições Doutrinárias – Limites;

IV. Obscuridade – Diversidade de fundamentos amplos com efeitos diversos; 

V. Contradição e Obscuridade – Total do Imposto Incidente X Imposto a ser 
Recolhido em Cada Etapa da Cadeia;

VI. Modulação de Efeitos



RE no 574.706/PR 
Trecho dos Embargos de Declaração, em relação ao ICMS a ser excluído :

“42. Assim, é de se esclarecer o que deverá ser decotado do PIS e da COFINS. Se 
cada contribuinte terá o direito de retirar o resultado da incidência integral do 
tributo, como restou aparentemente assentado na primeira proposição, ou se, 
para cada contribuinte, é a parcela do ICMS a ser recolhido, em cada etapa da cadeia 
de circulação que deverá ser decotado, como ficou explicitado na segunda assertiva. 
43. Observe-se que o entendimento aparentemente veiculado na primeira 

consideração (exclusão integral do ICMS destacado na nota, incidente sobre 

toda a cadeia, em cada etapa) resulta na dedução cumulativa de tributo não-
cumulativo. Ou seja, o contribuinte, ainda que deva recolher um montante reduzido do 
imposto incidente, terá o direito ao abatimento do valor integral do ICMS. Desta forma, 
a redução da base de cálculo do PIS e da COFINS, que deveria corresponder ao 
ICMS incidente ao longo de toda a cadeia, vai se multiplicar em função do número de 
etapas de uma mesma cadeia, reduzindo drasticamente a neutralidade do tributo, bem 
como acentuando os efeitos contrários à seletividade do ICMS, promovidos pelo 
entendimento majoritário.” (grifamos)



Recentes decisões - TRF 
TRF4, AG 5041223-63.2018.4.04.0000, Segunda Turma, Relator Rômulo Pizzolatti, 
juntado aos autos em 31/10/2018

“......

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 
pelo 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. ..... “ (grifamos)



Recentes decisões de TRF 
TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, Ap – APELAÇÃO CÍVEL – 308551 – 0000468-
31.2007.4.03.6100, Rel. DES. FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 
18/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 25/04/2018 

“......
No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão no julgamento impugnado, mas 
mera irresignação da parte com a solução dada pela Turma, uma vez que o ICMS 

passível de exclusão é o incidente sobre a operação de venda, isto é, o que 

compõe o faturamento da empresa e não o ICMS a pagar (que corresponde à 
diferença entre o valor do ICMS devido sobre as operações de saída de mercadorias 
ou prestação de serviços e o valor do ICMS cobrado nas operações anteriores, pois o 
ICMS é tributo não cumulativo).
3. É certo que a questão foi devidamente enfrentada no RE nº 574.706, não havendo 
dúvidas de que o ICMS a ser abatido não é o pago ou recolhido, mas o ICMS 
destacado na nota fiscal de saída. .....” (grifamos)



SCI Cosit no 13, de 2018 
 A referida SCI objetiva esclarecer os procedimentos a serem adotados no âmbito 

da Receita Federal, no tocante ao cumprimento de decisões judiciais transitadas 
em julgado referente à matéria.

 Configura orientação oficial e tem efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de 
sua publicação na internet, no endereço http://idg.receita.fazenda.gov.br.

 Respalda o sujeito passivo que a aplicar, desde que se enquadre nas hipóteses 
e disposições por ela abrangidas, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em 
procedimento de cobrança, de fiscalização ou de reconhecimento de direito 
creditório, verifique seu efetivo enquadramento.

 As decisões do STF desfavoráveis à Fazenda Nacional, sob o rito de 
repercussão geral, só vinculam em caráter amplo e definitivo a RFB no tocante à 
constituição e cobrança de créditos tributários, bem como nas decisões sobre as 
matérias julgadas, após a manifestação da PGFN (art. 19 da Lei nº 10.522, de 
2002).



SCI Cosit no 13, de 2018
 Principais conclusões

a) o montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor 
mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no 
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo STF;

b) considerando que na determinação das contribuições do período a pessoa 
jurídica apura e escritura de forma segregada cada base de cálculo mensal, 
conforme o Código de Situação tributária (CST) previsto na legislação, faz-se 
necessário que seja segregado o montante mensal do ICMS a recolher, para fins 
de se identificar a parcela do ICMS a se excluir em cada uma das bases de 
cálculo mensal da contribuição;

c) a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do valor 
proporcional do ICMS, em cada uma das bases de cálculo das contribuições, será 
determinada com base na relação percentual existente entre a receita bruta 
referente a cada um dos tratamentos tributários (CST) das contribuições e a 
receita bruta total, auferidas em cada mês;



SCI Cosit no 13, de 2018
 Principais conclusões

d) para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados 
e escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os 
valores escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-
ICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada um dos seus estabelecimentos, 
sujeitos à apuração do referido imposto; e 

e) no caso de a pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na EFD-
ICMS/IPI, em algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão judicial com 
trânsito em julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do ICMS a 
recolher, mês a mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto, 
atestando o seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores 
de ICMS a recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em 
cada um dos seus estabelecimentos.



SCI Cosit no 13, de 2018
 Nota de Esclarecimento (postado no site da RFB em 06/11 as 14:40h)

“Em decorrência de várias manifestações, equivocadas, sobre a Solução de 
Consulta Interna Cosit nº 13, de 18 de outubro de 2018, a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil vem esclarecer e informar seus termos e fundamentos, nos limites 
do contido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, pelo Supremo 
Tribunal Federal.

Inicialmente, registre-se que a Receita Federal pauta todas as suas ações na estrita 
e constante observância das disposições contidas na Constituição Federal, na 
legislação infraconstitucional, e em respeito e cumprimento às decisões emanadas 
pelo Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, nos termos prescritos para cada 
caso concreto, à luz da legislação processual e tributária aplicável.”



SCI Cosit no 13, de 2018
 Nota de Esclarecimento (postado no site da RFB em 06/11 as 14:40h)

“........
Nenhum dos votos dos Ministros que participaram do julgamento do RE nº 
574.706/PR endossou ou acatou o entendimento de que o ICMS a ser excluído da 
base de cálculo mensal das contribuições corresponde à parcela do imposto 
destacada nas notas fiscais de vendas. Como assentado com muita propriedade no 
próprio Acórdão, bem como na Lei Complementar nº 87, de 1996, os valores 
destacados nas notas fiscais (de vendas, transferências, etc.) constituem mera 
indicação para fins de controle, não se revestindo no imposto a ser efetivamente 
devido e recolhido aos Estados-membros.
Portanto, o entendimento prescrito na Solução de Consulta Interna Cosit nº 13, de 
2018, no qual indica que a parcela a ser excluída da base de cálculo mensal das 
contribuições vem a ser o valor mensal do ICMS a recolher, está perfeitamente 
alinhado, convergente e harmonizado com o entendimento pontificado nos votos dos 
Ministros formadores da tese vencedora, uma vez que o ICMS a ser repassado aos 
cofres públicos, não é receita da pessoa jurídica e, por conseguinte, não compõe a 
base de cálculo das contribuições.”



SCI Cosit no 13, de 2018
 Pontos a ponderar:

 Verificar os termos da decisão caso a caso;

 Aguardar o julgamento dos Embargos no RE 574.706/PR;

 Analisar possíveis medidas judiciais;
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