
MEMORANDO 

 

ICMS/ ISS – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA 
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS – ALTERAÇÕES DA LEI 12.973/14 

 

Prezado Cliente, 

Com a edição da Medida Provisória nº 627/13 e a sua consequente conversão 

na Lei nº 12.973/14, alterou-se o panorama legislativo da discussão referente à 

inclusão do ICMS/ISS na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da 

COFINS. 

Isso porque a referida norma, além de determinar a aplicação do conceito de 

receita bruta prevista no Decreto-Lei nº 1.598/77 (artigo 52 da Lei nº 

12.973/14) às contribuições em comento, também determinou, expressamente, 

a inclusão na receita bruta dos tributos sobre ela incidentes (artigo 12, §5º, do 

Decreto-Lei nº 1.598/77, incluído pela Lei nº 12.973/14). 

Tendo em vista as alterações promovidas pela Lei nº 12.973/14, as decisões 

judiciais que vierem a ser proferidas em razão de ações que tenham sido 

ajuizadas antes da edição da Lei nº 12.973/14, relacionadas à exclusão do 

ICMS/ISS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, somente 

produzirão efeitos, em regra, até janeiro de 2015, quando entrou em vigor a 

nova lei. 

Levando-se em conta casos anteriores em que a superveniente alteração 

legislativa importou a relativização da coisa julgada constituída por decisões 

favoráveis a contribuintes, bem como o disposto no artigo 102, §2º, da 

Constituição Federal, segundo o qual as decisões em controle de 

constitucionalidade não vinculam o Poder Legislativo, entendemos que 

quando houver a edição de Lei com conteúdo inconstitucional, deverá ela ser 

especificamente questionada junto ao Poder Judiciário, até mesmo por força 

da presunção de constitucionalidade de que gozam os atos do Poder 

Legislativo.  

Assim, com a edição de novas leis, uma nova demanda deve ser ajuizada 

para discussões futuras, minimizando, assim, eventual risco de a coisa 

julgada não alcançar as alterações posteriores. Mesmo porque, via de regra, a 

coisa julgada tão somente alberga as normas que foram afastadas 

especificamente por ato judicial e não projeta seus efeitos para alterações 

legislativas posteriores, que permanecem aplicáveis. 

Não obstante a necessidade de propositura de nova ação em que se discutam 

os fatos geradores posteriores à edição da Lei nº 12.973/14, fato é que os 



argumentos aduzidos nas ações em trâmite permanecem consistentes para 

discussões travadas no âmbito do panorama legislativo atual, visto que o 

ICMS/ISS não consubstancia receita da pessoa jurídica, mas sim mero 

ingresso de recursos destinados ao Poder Público e a inclusão desses impostos 

na base de cálculo das contribuições configura afronta aos princípios da 

capacidade contributiva, da isonomia, do não-confisco e da própria norma 

que delimita a competência tributária impositiva da União Federal. 

Vale mencionar que já existem precedentes favoráveis aos contribuintes, 

concedendo liminar para afastar a inclusão do ICMS na base de cálculo da 

Contribuição ao PIS e da COFINS, no contexto das alterações legislativas 

trazidas pela Lei nº 12.973/14.  

Como exemplo, cita-se trecho da decisão proferida, em 19.03.2015, nos autos 

do Mandado de Segurança nº 0005611-20.2015.4.03.6100, no âmbito da Justiça 

Federal de São Paulo – SP: 

“Ao incluir na receita bruta os tributos sobre ela incidentes, como fez a 

Lei nº 12.973/14, o legislador incorreu em inconstitucional alargamento 

da base de cálculo, uma vez que tais tributos não representam aumento 

do patrimônio da empresa e sim um imposto devido à unidade da 

federação. Assim, pelo menos em uma análise preliminar, entendo 

presente o fumus boni iuris. Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, para 

determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir a inclusão 

na apuração da base de cálculo das contribuições vincendas do PIS e 

COFINS, o valor do ICMS incidente sobre as vendas de mercadorias e 

serviços, até prolação de ulterior decisão judicial”. 

Frisa-se que, na hipótese de já existir Mandado de Segurança com liminar, a 

exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, a partir de janeiro de 

2015, poderá ser objeto de autuações. Recomenda-se assim que, somente após 

a obtenção de nova liminar, no contexto do panorama legislativo atual, 

proceda-se à exclusão do imposto. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 
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