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Teses Tributárias

“É o ponto de vista doutrinário o qual 
interpreta determinada lei que contraria o 

direito do contribuinte.”



Teses Tributárias

Principal objetivo: Questionar o 
entendimento do fisco, na esfera judicial.



Teses Tributárias

Função: Rever cobranças indevidas de 
Tributos (impostos, contribuições e taxas).



Competência

Estadual – ICMS

IPVA

ITCMD

Federal – IR/CSLL

II (imposto de importação)

PIS/COFINS

Municipal  - ISS

IPTU



Tese Tributária – ICMS ST

RE 593.849/MG 2017:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO, 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".



Tese Tributária – ICMS ST  
Recurso provido

“Princípio da praticidade tributária não
prepondera na hipótese de violação de direitos
e garantias dos contribuintes, notadamente os
princípios da igualdade, capacidade
contributiva e vedação ao confisco, bem como
a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS.”



Tese tributária – Exclusão do ICMS da 
Base do PIS/COFINS

RE nº 574.706 efeito erga omnes

Em março de 2017, ao julgar o RE, o
plenário do STF fixou a tese de que “o ICMS
não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS.”



Tese tributária – Exclusão do 
ICMS da Base do PIS/COFINS

Recurso Provido

“O ICMS, como tributo estadual, é considerado
despesa do sujeito passivo da COFINS e,
concomitantemente, receita do Erário Estadual, é
injurídico tentar englobá-lo na hipótese de
incidência desta COFINS e do PIS. A inclusão do
ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS resulta
em tributação de riqueza que não pertence ao
contribuinte.”

Julgado pelo Plenário do STF em março 2017, com
decisão favorável aos contribuintes



TRF-5 determina exclusão do ICMS-ST da 
base de cálculo do PIS e da Cofins

Processo: 0804806-34.2019.4.05.8300

Valores devidos a título de ICMS-ST devem ser excluídos
do cálculo da contribuição do PIS e da Cofins. Assim
decidiu a 3ª turma do TRF da 5ª região, contrariando
entendimento da Fazenda Nacional, que havia recorrido
de sentença que concedeu parcialmente a segurança
em MS movido por uma empresa atacadista e varejista
de autopeças.



TRF-5 determina exclusão do ICMS-ST 
da base de cálculo do PIS e da Cofins

O TRF-5 se baseou em decisão do Supremo Tribunal Federal
no Recurso Extraordinário 574.706/PR, que firmou a tese de
que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da Cofins” – e entendeu que o ICMS-ST,
apesar de ser apurado em sistemática diversa do ICMS
“próprio”, também não pode ser enquadrado como sendo
faturamento ou receita do contribuinte, razão pela qual o
imposto não pode integrar a base de cálculo das
mencionadas contribuições.



Outras teses de exclusão do ICMS 
da base de calculo

 a) Exclusão do ICMS da base de cálculo do faturamento para 
fins de cálculo do LUCRO PRESUMIDO IR;

 b) Igualmente, para a CSLL:

 c) Exclusão do ISS da base de cálculo da COFINS e do PIS.

 ...



Via Administrativa

No âmbito administrativo, não se discute a
legitimidade do tributo cobrado, e sim a
conformidade do recolhimento efetuado
com a lei.



Via Administrativa

As Secretarias de Fazenda, no âmbito
administrativo, não detêm competência
para analisar questões de índole
constitucional, mas somente para verificar
a legalidade dos atos praticados pelo
contribuinte.



Via Administrativa

Permite aferir o acerto dos recolhimentos
do contribuinte, bem como identificar
oportunidades de reaver valores pagos a
maior conforme a legislação tributária.



Via Administrativa

Há créditos tributários que somente podem 
ser recuperados judicialmente:

os créditos cuja restituição na via 
administrativa foi negada;

os créditos que envolvem discussão de 
legitimidade do tributo cobrado.



Parceiros

Administrativo  e Teses Tributárias

Rogério Fernandes  - Legisjuris – (027)99933-4800

Teses Tributárias

Dr Jerônimo Zanandréa – (027) 99533-1040

Dr Guilherme – (027) 99245-2982

Dra Kellers Soares – (027) 99856-2012

Dr João Paulo – (027) 98125-6236

Dr Charles Velóis – (027) 99617-6896




