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Ação Judicial

• Exclusão do ICMS da Base de Calculo do Pis e Cofins

Avaliação Individual – Ex. Solução de Consulta

• Conceito de Insumo para crédito de Pis e Cofins

Decisão pacificada

• Restituição/Complementação  do ICMS ST



EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO 
PIS E DA COFINS



• Em 15 de março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
o Recurso Extraordinário (RE) 574.706, com repercussão geral,
decidiu pela impossibilidade do ICMS de compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS faturamento.

• somente surte efeitos para o contribuinte que moveu o processo
• é possível ainda, que nesta decisão judicial o interessado

reclame também judicialmente restituição dos valores a título de
tributo pago indevidamente in débito tributário. (Desde que o
contribuinte tenha pleiteado na referida ação



ICMS A SER EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO 
DO ICMS



• Decisão do STF não esclareceu montante do ICMS a
ser excluído da Base de Calculo do Pis e Cofins

• Diante desta diversidade de sentenças judiciais, fez-
se necessário a edição da Solução de Consulta
Interna Cosit n° 13/2018



POSICIONAMENTO DA RECEITA FEDERAL



a) o valor mensal do ICMS a recolher apurado da
pessoa jurídica, referente ao mesmo período de
apuração das Contribuições, devendo
preferencialmente considerar os valores
apurados na escrituração fiscal digital do ICMS e
do IPI (EFD-ICMS/IPI), especificamente no bloco
E.



b) o valor mensal do ICMS a recolher, deverá ser
segregado entre as diversas bases de cálculo
mensal das contribuições, uma vez que na
escrituração das contribuições a pessoa jurídica
apura diversas bases de cálculo, conforme o
código de situação tributária (CST) atribuído às
receitas auferidas;



c) a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para
fins de apropriação da parcela a excluir em cada uma
das bases de cálculos das contribuições, será
determinada com base na relação percentual existente
entre a receita bruta sujeita ao ICMS submetida a cada
um dos tratamentos tributários (CST) de Contribuição
para o PIS/Pasep e de Cofins e a receita bruta total
sujeita ao ICMS, auferidas em cada mês



Com isto, é importante ressaltar que:
a) havendo saldo credor do ICMS não há o que se falar de

exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições;
b) o valor da receita bruta que não estiver sujeito ao ICMS

não poderá ser levado em consideração para
determinar o montante do ICMS a ser excluído.



CST Descrição

01 Operação Tributável com Alíquota Básica

02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada

03 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto

04 Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero

05 Operação Tributável por Substituição Tributária

06 Operação Tributável a Alíquota Zero

07 Operação Isenta da Contribuição

08 Operação sem Incidência da Contribuição (exportação)

09 Operação com Suspensão da Contribuição

Assim, a exclusão do ICMS deverá ser realizada de 

forma proporcional à receita bruta de cada CST:











CRÉDITOS DE PIS E COFINS DECISÃO STJ –
CONCEITO DE INSUMO



Recurso Especial 
1.221.170/PR, • critérios da essencialidade 

• relevância do bem ou serviço

• para a produção de bens 
destinados à venda

• para a prestação de serviços pela 
pessoa jurídica. 

CONCEITO DE 
INSUMO PARA FINS 
DE APURAÇÃO DE 
CRÉDITOS DA NÃO 
CUMULATIVIDADE



critério da 
essencialidade

• Elemento do processo 
Produtivo

•Sua falta lhes prive de 
qualidade, quantidade 
e/ou suficiência”;

Relevância

• integre o processo de 
produção

• Singularidades de cada 
cadeia produtiva

• por imposição legal



a)somente podem ser considerados insumos itens aplicados no
processo de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços a terceiros;

b)permite-se o creditamento para insumos do processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços.

c)o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a
finalização das etapas produtivas do bem e o processo de
prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização
da prestação ao cliente



d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos
os itens elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado
à venda ou em um serviço prestado a terceiros

e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de
contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
elaboração ou durante a prestação de serviço;

f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a
regra geral aplicável às atividades de produção de bens e de
prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade das
contribuições



g) permite-se a apuração de créditos das contribuições em
relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);

h) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica,
Exceto se exigido pela legislação, como EPIs.



i) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa
jurídica prestadora-principal perante uma pessoa jurídica
prestadora-subcontratada é considerada insumo na legislação
das contribuições.



Itens a serem avaliados – Serviços de Oficina
a) Serviços de terceiros PJ ligados a oficina
b) Aquisição de Tintas para serviços de pintura
c) Ferramentas e outros materiais aplicados na oficina
d) Depreciação de Bens ligados diretamente a oficina
e) Equipamentos de Proteção Individual ligados a oficina



Ônus da Prova
• Pedidos de Ressarcimento ou Compensação – Contribuinte
• Autos de Infração: Fisco

• Produção de Laudos Técnicos demonstrando  a atividade 
desempenhada e a essencialidade/relevância do item para a 
atividade

• Clareza e detalhamento na descrição Contábil



RESTITUIÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO ICMS ST



STF - Repercussão geral

“É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição
tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for
inferior à presumida”. (Tema 201)

Vencidos: Teori Zavascki, Dias Toffoli e
Gilmar Mendes



Art. 150, §7º, da Constituição

A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia
paga, caso não se realize o fato gerador presumido.



SANTA CATARINA - DRCST



SANTA CATARINA
MP 219/2018 – 28/02/2019 

LEI 17.538 – 27/06/2019 – CONVERTE EM Lei a MP 219/2018

DECRETO Nº 1.818, 28/11/2018

PORTARIA Nº 378 DE 29/11/2018 - DRCST

PORTARIA Nº 396 DE 14/12/2018 - DRCST



Lei 17.538/2018 

Permite a restituição 
a partir de 

05/04/2017

Recolher a diferença, 
na hipótese de se 
realizar por valor 

superior



Sujeito as Regras do Decreto 1818/2018

• efetuar nova retenção em favor de outro Estado ou do Distrito Federa

• realizar operação com destino a contribuinte localizado em unidade da 
Federação na qual a mercadoria não esteja sujeita ao regime de 
substituição tributária;

• realizar operação com destino a consumidor final não contribuinte do 
imposto localizado em outra unidade da Federação

• promover saídas internas destinadas a empresa optante pelo Simples 
Nacional em operações beneficiadas pela redução de 70% MVA



Restituição

• Conforme disposto no “caput do art. 25-C alcançam as saídas 
internas destinadas a consumidor final realizadas após 
05/04/2017 e aos litígios judiciais pendentes submetidos à 
sistemática de repercussão geral.

Complementação

• a complementação será exigida para as saídas interna 
destinada a consumidor final realizadas a partir de 01/01/2019.



DRCST

• Não é obrigatório para todos os contribuintes

• O DRCST será enviado para fins de formalização de pedido de restituição ou 
ressarcimento 

• Optativo em caso de débito, mas deve manter a disposição do fisco arquivo 
magnético contendo a apuração dos valores devidos a título de 
complementação

• O prazo para recolhimento da complementação é o 10º dia útil, utilizando
no DARE o código de receita 1473 e a classe de vencimento 10502.



DRCST

• Os processos que contemplem operações de saídas realizadas até 
28/02/2019 poderão ser encaminhados e recebidos a qualquer 
tempo. Processos que incluam operações de saídas a partir de 
1º/03/2019, não serão mais recebidos fisicamente, somente através 
do DRCST.

• Para pedir o ressarcimento, também será obrigatório a apresentação 
das informações relativas a restituição ou complementação calculadas 
sobre as operações de vendas 



DRCST – Média Ponderada

• O valor ponderado médio mensal de cada item da mercadoria será o 
produto da divisão da Soma Base de Cálculo da Substituição Tributária 
das Notas Fiscais de Entradas no Mês pela quantidade das mercadorias 
destas mesmas Notas Fiscais. De acordo com o disposto no § 4º do art. 
25-A, na quantificação das entradas necessárias ao cálculo do valor 
ponderado médio mensal, será observada a seguinte relação: Soma da 
quantidade de entradas no mês deve ser IGUAL OU MAIOR que do 
somatório das quantidades de saídas no mês mais o estoque final do 
mês



DRCST – Média Ponderada

• De acordo com o § 5º, para fins de cálculo, 
serão relacionadas todas as entradas 
incluindo as dos meses anteriores até 
satisfazer a regra



DRCST – MÉDIA PONDERADA – CALCULO EM ABRIL

MÊS ENTRADA SAÍDA SALDO

FEV 80 0 80

MAR 90 0 170

ABR 0 100 70

ITEM – PEÇA COM ST

ENTRADA DO MÊS >= SAÍDA + ESTOQUE FINAL
ENTRADA ABRIL = 0

SAÍDA + EF ABR = 170
NÃO SATISFAZ A CONDIÇÃO



DRCST – MÉDIA PONDERADA – CALCULO EM ABRIL

MÊS ENTRADA SAÍDA SALDO

FEV 80 0 80

MAR 90 0 170

ABR 0 100 70

ITEM – PEÇA COM ST

ENTRADA DO MÊS+MÊS ANTERIOR >= SAÍDA + 
ESTOQUE FINAL

ENTRADA MAR+ABR= 90
SAÍDA + EF  ABR= 170

NÃO SATISFAZ A CONDIÇÃO



DRCST – MÉDIA PONDERADA – CALCULO EM ABRIL

MÊS ENTRADA SAÍDA SALDO

FEV 80 0 80

MAR 90 0 170

ABR 0 100 70

ITEM – PEÇA COM ST

ENTRADA DO MÊS+MESES ANTERIORES >= 
SAÍDA + ESTOQUE FINAL

ENTRADA FEV+MAR+ABR= 170
SAÍDA + EF  ABR= 170
SATISFAZ A CONDIÇÃO



DRCST – MÉDIA PONDERADA – CALCULO EM ABRIL

SOMA DA BASE DE CALCULO DO ITEM QUE ENTRARAM EM 
FEV+MAR+ABRIL DIVIDIDO POR 170



DRCST – COMPLEMENTAÇÃO

• A QUESTIONAMENTOS FEITOS A JUSTIÇA QUANTO A
CONSTITUCIONALIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO

• SE A EMPRESA NÃO TIVER DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO A
RESPEITO, DEVE:

A) FAZER A COMPLEMENTAÇÃO
B) DEPOSITAR EM JUIZO



Responsabilidade Civil do Contador



Órgãos de Competência

•J u d i c i a l:     

Cível 

Penal

• A d m i n i s t r a t i v a



Responsabilidade Civil

Conceituação:

“É a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a

reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros,

em razão de ato por ela mesma praticado ou por pessoa

por quem ela responde”.



Responsabilidade Civil

Classificação:

• Contratual

• Extracontratual



Responsabilidade Civil

Pressupostos:
 A ocorrência de uma ação:

Comissiva ou omissiva

 A ocorrência de um dano:

Moral ou patrimonial

 Nexo de causalidade entre o dano e a ação



Excepcionando a regra do CDC, a responsabilidade dos profissionais
liberais é subjetiva. Arts. 14 e 18. c/c o art. 927 do código Civil. Art.
14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. (…) § 4º: A responsabilidade pessoal dos profissionais
liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Enfim, deve-se
comprovar dano, ação, nexo causal e dolo ou culpa do agente
causador do dano



Procedimentos para compensação de 
créditos





Reconhecimento Contábil



Antes do trânsito em julgado
PIS

D- (-) PIS s/Vendas (Conta de Resultado)
C- PIS a Recolher (Passivo Circulante)
C- PIS a Recolher - Exigibilidade Suspensa (Passivo Não Circulante)

COFINS

D- (-) COFINS s/Vendas (Conta de Resultado)
C- COFINS a Recolher (Passivo Circulante)
C- COFINS a Recolher - Exigibilidade Suspensa (Passivo Não Circulante)



Após trânsito em julgado
PIS

D- (-) PIS s/Vendas (Conta de Resultado)

C- PIS a Recolher (Passivo Circulante)

COFINS

D- (-) COFINS s/Vendas (Conta de Resultado)

C- COFINS a Recolher (Passivo Circulante)

A contabilização acima apenas pode ser realizada se for provável uma saída de recursos que 
incorporam benefícios econômicos, exceto em circunstâncias extremamente raras em que 
nenhuma estimativa suficientemente confiável possa ser feita. (Pronunciamento Técnico -
CPC 25)



Repetição do indébito

Pelo reconhecimento dos valores a receber quando do 
trânsito em julgado da ação:

D- Ação Judicial "X" a Receber (Ativo Circulante)

C- Outras Receitas (Conta de Resultado)



Casos de não aceitação de créditos de Pis e 
Cofins pela Receita – Solução de Consultas



Resumo soluções de Consulta -RFB.docx


OBRIGADO A TODOS!!!



Contato

Nome Completo: José Luiz Vailatti

E-mail: vailatti@conjel.com.br 

Telefone 47 9 8402 5649

Nome Completo: João Thiago Fillus

E-mail: joaothiago@brfadvogados.com.br

Telefone: 47 9 9609-9600

mailto:joaothiago@brfadvogados.com.br

