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Seção Judiciária do Estado de Rondônia 

2ª Vara Federal Cível da SJRO

PROCESSO:    1000365-32.2016.4.01.4100

CLASSE:         MANDADO DE SEGURANÇA (120)

IMPETRANTE: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE RONDONIA 

IMPETRADO:  DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RONDÔNIA

DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança coletivo no qual a impetrante objetiva, em sede de liminar, seja garantido aos

substituídos o direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores relativos ao ICMS e ao IPI e determinado à

autoridade coatora que se abstenha de exigir "o PIS e a COFINS incluindo o ICMS e o IPI na sua base de cálculo, bem como autuá-la

por tal motivo".

Aduz, em síntese, que: i) é sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada aos 03.10.1983, reconhecida por

Carta Sindical, expedida pelo SICOMÉRCIO, com prerrogativa de representar, no âmbito estadual, os direitos e interesses do

comércio de bens, serviços e turismo; ii) no âmbito federal, os substituídos são contribuintes da COFINS e do PIS/PASEP; iii) sobre as

mercadorias comercializadas pelos substituídos incide ICMS e IPI; iv) as exações referentes ao PIS e à COFINS com o ICMS e com o

IPI incluídos na respectiva base de cálculo são indevida.

Juntou procuração (doc. 799149), comprovante de recolhimento de custas (doc. 799131), estatuto social (doc. 7999133) e

outros documentos.

Decisão afastou a existência de prevenção (doc. 808019).

É o relatório. DECIDO.

Em sede de mandado de segurança, é necessário, para a concessão de liminar, o atendimento dos pressupostos da relevância

do fundamento do pedido (fumus boni juris) e o do risco da ineficácia da medida se concedida ao final (periculum in mora).

O presente mandamus diz respeito a suposto direito líquido e certo da parte impetrante de excluir da base de cálculo do PIS

e da COFINS os valores relativos ao ICMS e ao IPI.

Debruçando-me sobre a questão posta, verifico a plausibilidade parcial do direito alegado.

Com efeito, o Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, julgando recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida,

firmou entendimento no sentido de que o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços não compõe a base de

incidência da COFINS, uma vez que estranho ao conceito de faturamento (grifei):

 

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 15-12-2014 PUBLIC 16-12-2014 EMENT

VOL-02762-01 PP-00001)

 

Tal entendimento deve ser aplicado ao presente caso, por força do disposto no art. 927 do Código de Processo Civil.

De fato, as empresas fornecedoras de mercadorias são tributadas pelo ICMS, tributo estadual que está embutido no preço

destas.

As Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/03, que regulamentam o recolhimento do PIS e da COFINS, dispõem, respectivamente:
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Art. 1º A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende 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.

§ 2º A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento, conforme definido no caput.

Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende 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.

§ 2º A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no caput.

       

Extrai-se dos dispositivos legais em comento que a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS é o

faturamento, o qual foi equiparado ao total das receitas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

O e. Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgado acima referido, restringiu o alcance do termo faturamento para dele

excluir o valor correspondente ao ICMS.

Assim, independentemente da definição de faturamento, como sendo equiparável a receita bruta ou líquida, o que se

verifica, sem muito esforço interpretativo, é que, mesmo utilizando o conceito mais amplo de faturamento, conforme definido nas

citadas leis, ou seja, levando em consideração todas as receitas obtidas pela pessoa jurídica, resta evidente que o ICMS não pode ser

considerado faturamento.

Com efeito, ao pôr um produto em circulação, a empresa, por lei, é obrigada a reter o ICMS, repassando-o ao fisco

competente, não configurando o montante respectivo receita da empresa.

Desse modo, sob qualquer interpretação, o referido tributo (ICMS) não pode ser considerado faturamento e, portanto, é

incabível o seu cômputo na base de cálculo do PIS ou da COFINS.

No que se refere ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o e. Superior Tribunal de Justiça firmou

entendimento, com o qual coaduno, no sentido de que a sua exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS "somente

aproveita ao contribuinte do aludido imposto (o fabricante), quando da apuração de seu próprio faturamento", não

aproveitando aos comerciantes varejistas, que não são contribuintes do IPI (grifei):

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PIS. COFINS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
FABRICANTES E IMPORTADORES DE VEÍCULOS (SUBSTITUTOS) E COMERCIANTES VAREJISTAS (SUBSTITUÍDOS). BASE DE CÁLCULO.
VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE IPI DESTACADOS NA NOTA FISCAL. INCLUSÃO NO CONCEITO DE "PREÇO DE VENDA" EX VI DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 54/2000. LEGALIDADE. LEI 9.718/98 (ARTIGO 3º, § 2º, I). DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
1. A Instrução Normativa SRF nº 54/2000, revogada pela IN SRF nº 247, de 21.11.2002, dispunha sobre o recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, devidas pelos fabricantes (montadoras) e importadores de veículos, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas (regime de substituição
tributária instituído pela Medida Provisória nº 1.991-15/2000, atual MP nº 2.158-35/2001, editada antes da Emenda Constitucional nº 32).
2. A base de cálculo das aludidas contribuições, cujos contribuintes de fato são os comerciantes varejistas, é o preço de venda da pessoa jurídica fabricante ou
do importador (artigo 44, parágrafo único, da MP 1.991-15/2000, e artigo 3º, caput, da IN SRF 54/2000), sendo certo que o ato normativo impugnado limitou-se
a defini-lo como o preço do produto acrescido do valor do IPI incidente na operação.
3. A insurgência especial dirige-se ao reconhecimento da ilegalidade do artigo 3º, da Instrução Normativa SRF nº 54/2000, em virtude do disposto no inciso I,
do § 2º, do artigo 8º, da Lei n.º 9.718/98, verbis: § 2º Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 2º, excluem-se da
receita bruta: I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;" 4. A base de cálculo da COFINS e do PIS restou analisada pelo Eg.
STF que, na sessão plenária ocorrida em 09 de novembro de 2005, no julgamento dos Recursos Extraordinários n.ºs 357.950/RS, 358.273/RS, 390840/MG,
todos da relatoria do Ministro Marco Aurélio, e n.º 346.084-6/PR, do Ministro Ilmar Galvão, consolidou o entendimento da inconstitucionalidade da ampliação
da base de cálculo das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1º, do artigo 3º, da Lei n.º 9.718/98, o que implicou na concepção da
receita bruta ou faturamento como o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços, não se
considerando receita bruta de natureza diversa.
5. Na mesma assentada, afastou-se a argüição de inconstitucionalidade do artigo 8º, da Lei n.º 9.718/98, mantendo-se a higidez das deduções da base de cálculo
das contribuições em tela, elencadas em seu § 2º.
6. Deveras, à luz do supracitado dispositivo legal, as "vendas canceladas", os "descontos incondicionais", o "IPI" e o "ICMS" cobrado pelo vendedor do bem ou
pelo prestador do serviço, na condição de substituto tributário, não integram a base de cálculo da COFINS e da contribuição destinada ao PIS.
7.  Destarte, a exclusão do IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS somente aproveita o contribuinte do aludido imposto (o fabricante), quando da

apuração de seu próprio faturamento, a fim de efetuar o recolhimento das contribuições devidas pelo mesmo.
8. Consectariamente, a referida dedução, prevista no artigo 3º, § 2º, I, da Lei 9.718/98, não se aplica aos comerciantes varejistas, não contribuintes do

IPI, donde se dessume a legalidade da IN SRF 54/2000.
9. Precedentes: REsp 665126/SC, Rel. Ministro   LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.08.2007, DJ 01.10.2007 p. 214; REsp 953014/SC, Rel.
Ministro  FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14.08.2007, DJ 17.09.2007 p. 229; REsp 828935/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ 29.08.2006 p.
153, REsp 711956/SC, Rel. Ministra  ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08.11.2005, DJ 21.11.2005 p. 197; AgRg no REsp 663487/SC,
Rel. MIN. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 326; AgRg no REsp 769.237/RN, Rel. MIN. DENISE
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ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2007, DJ 10/09/2007, p.
191; AgRg no REsp 1058330/RS, Rel. MIN. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 19/03/2009; AgRg no REsp
671079/SC, Rel. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 13/11/2009.
10.  Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1092686/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 21/02/2011)

Presente, portanto, a plausibilidade parcial do direito invocado.

Já o perigo da demora evidencia-se tanto na hipótese de a parte impetrante recolher os tributos questionados, submetendo-

se, por consequência, às dificuldades para a restituição e ao dispêndio de recursos que poderiam ser utilizados para outros fins

empresariais, quanto para a hipótese de não recolhimento, apta a ensejar autuação, inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execução

fiscal e negativa de fornecimento de certidões negativas necessárias ao seu regular funcionamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar para:

i) autorizar os substituídos a excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores relativos ao ICMS;

ii) autorizar os substituídos contribuintes do IPI (fabricantes) a excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores

relativos ao IPI quando da apuração de seu próprio faturamento;

iii) determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir dos substituídos a inclusão do ICMS na base de cálculo do

PIS e da COFINS;

iv) determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir dos substituídos contribuintes do IPI (fabricantes) a

inclusão do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS quando da apuração de seu próprio faturamento.

Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, inciso I, da Lei n.

12.016/2009).               

Concomitantemente, cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo,

ingresse no feito no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, II, Lei n. 12.016/09).

Fica desde já determinada, no caso de requerimento de ingresso, a sua inclusão no polo passivo da demanda e a sua

intimação, a partir de então, para todos os atos praticados neste processo, devendo a Secretaria proceder à retificação da autuação.

Após, ao Ministério Público Federal pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/2009). 

Em seguida, conclusos para sentença. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Velho, 17 de novembro de 2016.

 

 - assinado eletronicamente-

MONIQUE MARTINS SARAIVA

Juíza Federal Titular da 2ª Vara/SJRO

 

Imprimir


