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MANDADO DE SEGURANÇA (120) Nº 5001145-21.2019.4.03.6143 / 1ª Vara Federal de Limeira IMPETRANTE: xxxxxx. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LTDA Advogado do(a) IMPETRANTE: GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 

- SP197086  IMPETRADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM LIMEIRA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA 

NACIONAL 

    

  

  

  

     D E C I S Ã O 

    
  

Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado 

contra ato praticado pelo DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA, objetivando 

a impetrante a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores relativos a 

estas próprias contribuições. 

Busca ainda a declaração do direito de proceder à compensação dos 

valores recolhidos nos último 5 (cinco) anos. 

Dentre outros argumentos, aduz a impetrante que a parcela relativa ao 

ICMS não pode compor a base de cálculo das citadas contribuições sociais por não 

constituir receita a compor o faturamento, conforme entendimento do STF. Sustenta que o 

mesmo entendimento deve ser aplicado às próprias contribuições ao PIS e à COFINS. 

Requer a concessão de medida liminar que suspenda a exigibilidade dos 

créditos tributários correspondentes a tais tributos da base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Pugna, ao final, pela confirmação da liminar e pela concessão da segurança. 

É o relatório. DECIDO. 

Preliminarmente, afasto a possibilidade de existência de pressuposto 

processual negativo gerado pelo feito relacionado no quadro indicativo de possibilidade de 

prevenção, ante a distinção entre a causa de pedir e pedido expostos nesta ação e 

naquela, de modo a não se verificar a tríplice identidade. 

Consoante se extrai do art. 7º, III, da Lei 12.016/09, faz-se mister, 

para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, a presença do requisito 

verbalizado na expressão “fundamento relevante”. Este, segundo autorizada doutrina, “não 

se confunde com o fumus boni iuris, pois representa um plus em relação a este” (Mauro 

Luiz Rocha Lopes, Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança, 1ª ed., p. 83). Mais 

adiante, o ilustre autor pontifica: 

“Fundamento relevante é, portanto, o fundamento plausível, passível de ser 
acolhido em sede de segurança, estando mais próximo dos requisitos exigidos 
para a antecipação de tutela (prova inequívoca e verossimilhança das 
alegações).” (idem, ibidem). 
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Além do fundamento relevante, mister que se faça presente o 

periculum in mora, consistente na possibilidade de ineficácia da medida, caso seja 

procedente ao final o pedido, diante da demora em sua concretização. 

Pois bem. 

No tocante especificamente ao ICMS, este magistrado mantinha 

entendimento que somente mediante norma isentiva é que se poderia cogitar da exclusão, 

da base de cálculo da PIS e da COFINS, dos valores referentes ao ICMS. Uma vez 

ausente, inviável se mostraria a tese esgrimada nos autos.  

Não obstante, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, 

houve notável valorização aos precedentes jurisprudenciais, consoante se depreende, por 

exemplo, do art. 489, § 1º, inciso VI do CPC/2015, o qual vaticina não ser considerada 

fundamentada a decisão que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 

precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 

julgamento ou a superação do entendimento”. 

Desse modo, curvei-me ao entendimento sedimentado pelo Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 240.785/MG, oportunidade na 
qual aquela corte decidiu pela não inclusão, na base de cálculo do PIS/COFINS, do valor 
relativo ao ICMS, conforme ementa abaixo transcrita: 

TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – CUMULAÇÃO – IMPROPRIEDADE. Não 
bastasse a ordem natural das coisas, o arcabouço jurídico constitucional 
inviabiliza a tomada de valor alusivo a certo tributo como base de incidência de 
outro. COFINS – BASE DE INCIDÊNCIA – FATURAMENTO – ICMS. O que 
relativo a título de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de 
Serviços não compõe a base de incidência da Cofins, porque estranho ao 
conceito de faturamento. (RE 240785, Relator(a): Min. MARCO 
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2014, DJe-246 DIVULG 15-122014 
PUBLIC 16-12-2014 EMENT VOL-02762-01 PP-00001. Grifei) 

  

Cumpre ressaltar ainda que, seguindo a orientação já exarada nos 

autos do sobredito RE 240.785/MG, em sessão realizada em 15/03/2017, ao julgar o 

Recurso Extraordinário (RE) 574.706, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal fixou a tese 69, no seguinte sentido: “O ICMS não compõe a 

base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.” 

Merece a mesma conclusão a exclusão do PIS e da COFINS 

incidentes sobre sua própria base de cálculo. 

Toda a discussão travada no acórdão que discutiu a questão da exclusão 

do ICMS cingiu-se em torno do conteúdo intensivo e extensivo da expressão “faturamento”, 

com que a Constituição Federal, em seu art. 195, I, “b”, delimita a base de cálculo das 

contribuições sociais em apreço. 

Naquela decisão, consignou-se que “‘a Cofins só pode incidir sobre o 

faturamento que, conforme visto, é o somatório dos valores das operações negociais 

realizadas’. A contrário sensu (sic), qualquer valor diverso deste não pode ser inserido na 

base de cálculo da Cofins” (trecho do voto condutor do acórdão). 

Com isso, tem-se por excluídos, do conceito de faturamento, os valores 

decorrentes de tributos; no caso específico, teve-se por incorreta a inclusão do ICMS, na 

medida em que este não se assimila à noção de faturamento, sendo-lhe elemento de todo 

estranho. 
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Pelas mesmas razões, não há como admitir seja incorreta a inclusão do 

ICMS, por ser tributo, na base de cálculo do PIS e COFINS e ter-se por adequada a 

inclusão destes últimos em sua própria base de cálculo, na medida em que também são, 

obviamente, tributos e, como tais, estranhos ao conceito de faturamento. 

Idêntica posição é sustentada por KIYOSHI HARADA, que assim 

manifesta-se especificamente acerca da questão: 

“O fundamento da exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS reside no fato 
de que a base de cálculo dessa contribuição social é o faturamento, sendo que o 
ICMS, por ser um imposto, não pode estar compreendido no conceito de faturamento. 

[...] 

O curioso é que até agora ninguém atentou para o aspecto mais grave do 

PIS/COFINS, consistente na incidência do valor do tributo sobre si próprio. Na base 

de cálculo do PIS/COFINS estão embutidos os valores dessas contribuições sociais 

que por serem tributos não poderiam ser objetos de faturamento. Ao que saibamos 

ninguém questionou isso até hoje. O valor do tributo não pode servir de base de outro 

tributo, mas pode servir de base do próprio tributo. Parecenos, data vênia, uma 

incoerência.” (Inclusão do Valor do Tributo na sua Base de Cálculo ou de Outro 

Tributo, in <http://www.ambitojuridico.com.br/site/? 
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12872 
(http://www.ambitojuridico.com.br/site/? 

n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12872)>, acessado em 27/07/2017 às 15:33 
hs. Grifei).  

  

Como ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo, é incontornável a 

aplicação do mesmo entendimento sustentado pelo STF no RE 240.785-MG no que toca 

ao ingresso do PIS e COFINS na composição de sua própria base de cálculo, porquanto 

não abarcados no conceito de faturamento, sendo manifestamente inconstitucional o 

assim denominado “cálculo por dentro” (método “gross up”) tal como positivado no § 5º do 

art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77 - a que expressamente se remete a Lei 12.973/14 para fins 

de definição de receita/faturamento -, transbordando, por conseguinte, da extensão 

semântica do termo, em ofensa ao art. 195, I, “b”, da CF. 

À luz de todas essas razões, reputo presente o fundamento relevante 

para a concessão da tutela de urgência. 

Ademais, emerge também o periculum in mora, pois, se concedida a 

tutela jurisdicional somente por ocasião da sentença, permanecerá a impetrante 

recolhendo as contribuições sobre uma base de cálculo inconstitucional, encontrando as 

já conhecidas dificuldades para reaver o que pagou a mais, seja por restituição, seja por 

compensação. 

Posto isso, CONCEDO A LIMINAR, a fim de suspender, em relação à 

matriz e filiais, a exigibilidade dos créditos de PIS e COFINS incidentes apenas sobre a 

parcela da base de cálculo composta por estas próprias contribuições, devendo a 

autoridade coatora abster-se de praticar qualquer ato de cobrança ou de restrição ao nome 

da impetrante em relação a tais valores. 

Colham-se as informações da autoridade coatora. 

Intime-se o representante judicial da pessoa jurídica a que pertence a 

autoridade impetrada. 
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Após, sejam os autos remetidos ao Ministério Público Federal. 

Em seguida, venham conclusos para sentença. 

Publique-se. Intime-se. Oficie-se. 

  

  

MARCELO JUCÁ LISBOA 

Juiz Federal Substituto 

  

  

  

    LIMEIRA, 16 de abril de 2019. 
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