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3 Discussão Judicial e Decisão do STF 

Depois de 20 anos de discussão sobre o tema, no dia 15 de março de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência das Contribuições ao PIS e a Cofins. 

  

O julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706/PR teve inicio no dia 9 de março de 2016, alcançado pela 

sistemática de Repercussão Geral, no qual se discutia a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de 

cálculo do PIS e da COFINS e  foi encerrado com 6 votos a favor do contribuinte e 4 votos a favor do Fisco. 

 

 

 

 

 

 

A decisão foi acerca da definição, pela Suprema Corte, se o ICMS está incluído nos conceitos de "receita" ou 

"faturamento", delimitado na legislação das referidas contribuições. 

A FAVOR DO CONTRIBUINTE CONTRA O CONTRIBUINTE 

Cármen Lúcia Edson Fachin 

Rosa Weber Luis Roberto Barroso 

Ricardo Lewandowski Dias Toffoli 

Luiz Fux Gilmar Mendes 

Marco Aurélio   

Celso de Mello   



4 Modulação dos Efeitos da Decisão 

A modulação de efeitos é uma técnica para determinar os efeitos das decisões em controle de 

constitucionalidade, tendo em vista que a partir do uso deste mecanismo o Supremo Tribunal Federal 

determinará o modo que o seu entendimento será aplicado em toda a sociedade. 

 

Em regra, as decisões proferidas em controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos, são aplicadas 

a todo o ordenamento jurídico, retroagindo desde a sua origem (ex tunc). 

 

De acordo com critérios de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, pode o STF, por maioria de 

dois terço, declarar que a decisão pela inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo tenha 

efeitos ex nunc, i.e,  a partir do trânsito em jugado da decisão ou mesmo para o futuro. 

 

Ainda não houve a modulação dos efeitos, tendo em vista que até então nenhuma das partes havia se 

manifestado formalmente sobre o tema, tendo apenas requerido tal efeito oralmente na tribuna. Espera-se que 

tal pedido seja formalizado em sede de embargos de declaração, quando só então o Tribunal se manifestará 

sobre o assunto. 



5 Modulação dos Efeitos da Decisão 

Esse ponto passa a ser o de maior expectativa dos contribuintes. De um lado a Fazenda Nacional propôs, 

oralmente, uma modulação “para frente”, para que a decisão passe a valer a partir de 1º de janeiro de 

2018. Do outro lado, contribuintes e advogados têm a expectativa de que a modulação alcance o passado para 

os contribuintes que já haviam ajuizado suas ações. 

 

Precedentes: 

 

 ADI 3721 – Salário de professores do ensino público – 1 ano após a decisão (09/06/2016) 

 

 ADI 4171 – Sistemática de tributação de combustíveis – 6 meses após publicação do acórdão 

(25/05/2015) 

 

 



6 Assuntos Vinculados e os Números 

Assuntos Vinculados 

 

 Mudança na metodologia de apuração das 

Contribuições (alteração da base e aumento das 

alíquotas) 
 

 Exclusão do ISS da Base de cálculo das 

Contribuições 
 

 Exclusão do ICMS/ISS da base de cálculo do INSS 

(CPRB) 
 

 Possibilidade de recuperação de parte do IPI 

(atividades indústria /CD) 
 

 Decisão afastaria definitivamente a tributação das 

subvenções para custeio (créditos presumidos) pelas 

contribuições 

O que os números dizem? 

 

 A estimativa de impacto é de R$ 250,3 bilhões aos 
cofres públicos, de acordo com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), considerando o intervalo entre 
2003 e 2014. Nos últimos cinco anos, o impacto é de 
R$ 100 bilhões e, anualmente, de R$ 20 bilhões. 

 (Fonte: Anexo V - Riscos Fiscais da  Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2016) 

A discussão sobre o assunto tem quase 20 anos. O tema já 

foi julgado pelo STF, com decisão favorável ao contribuinte, 

sem repercussão geral (RE 240.785). Naquele julgamento, 

quatro dos atuais ministros haviam votado a favor do 

contribuinte, incluindo a relatora do presente recurso, 

ministra Cármen Lúcia e apenas um foi contrário 



7 Outros Pontos Polêmicos 

 

Necessidade de considerar os créditos de ICMS nas entradas de insumos 

 

Há risco de interpretação de que os créditos (entradas de insumos e mercadorias para revenda) também 

seriam líquidos do ICMS.  

 

(i) o fornecedor também teria o direito de não recolher o PIS e a Cofins sobre o ICMS destacado nas suas 

operações; e 

(ii) IN 404, ao dispor que o crédito sobre insumos e mercadorias para revenda somente faria sentido sobre o 

valor do ICMS porque foi base das contribuições. 

 

Bons argumentos para defender o crédito integral, pois, em primeiro lugar, a não cumulatividade das 

contribuições jamais apresentou correlação entre o valor pago na etapa anterior com o crédito aproveitado pelo 

adquirente.  Exemplos: as aquisições de pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro presumido 

ou aquelas optantes pelo Simples não permitiriam o creitamento à alíquota integral das contribuições.  

 

Ao tratar da possibilidade de aproveitamento de créditos, as Leis 10.637/02 e 10.833/03 não os referenciam 

aos custos incorridos, mas tratam do direito em relação aos valores dos bens adquiridos.  Se a lei não criou 

restrição, não poderia a IN ou qualquer outro ato infra legal fazê-lo. 



8 Outros Pontos Polêmicos 

 

Aplicação do art. 166 do CTN 

 

Restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do encargo financeiro ao comprador 

somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido, estar por 

este expressamente autorizado a recebê-la. 

 

Precedentes favoráveis aos contribuintes (não aplicação do art. 166 do CTN) de Tribunais Regionais Federais e 

do próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

 

TRIBUTÁRIO. PIS IMPORTAÇÃO. COFINS IMPORTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. NÃO INCIDÊNCIA. BASE DE 

CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

1. Em se tratando de contribuições, como é o caso do PIS e da COFINS, inaplicável a regra do art. 166 do CTN, visto que se 

trata de tributo direto, o qual, por sua natureza, não comporta repercussão jurídica, mas meramente econômica, comum a 

todas as espécies tributárias, e que, por não possuir mecanismos de comprovação, não interessa ao Direito Tributário. 

(...) 

(Primeira Turma do TRF4, Relator Jorge Antonio Maurique, Processo nº 5029143-25.2014.404.7108, Sessão de 

27.05.2015) 



9 Outros Pontos Polêmicos 

 

Aplicação do art. 166 do CTN 

 

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. ART. 475, § 3º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/05. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PIS E 

COFINS. BASE DE CÁLCULO. LEI N.º 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 166 

DO CTN. PROVA DA NÃO TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO A TERCEIROS. DESNECESSIDADE. 

(...) 

6. Segundo entendimento pacificado no âmbito do egrégio STJ e desta Corte, inaplicável aos tributos diretos, como é caso 

das contribuições PIS e COFINS, a regra do art. 166 do CTN, uma vez que, por sua natureza, não comportam repercussão 

jurídica, mas apenas econômica, comum a todas as espécies tributárias. 

(Segunda Turma do TRF4, Relator Otávio Roberto Pamplona, Processo nº  2008.70.00.019903-6, Sessão de 10.02.2010) 



10 Outros Pontos Polêmicos 

 

Lei nº 12.973/2014 

 

Alteração imposta pela Lei nº 12.973/14, ao determinar que “na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela 

incidentes”, teria o condão de deixar expresso que o encargo financeiro das contribuições seria repassado ao 

comprador.   

 

Entretanto, os precedentes acima diferenciam a repercussão jurídica da econômica, de modo que há 

argumentos para sustentar a não aplicação do art. 166 do CTN para o PIS e a Cofins mesmo após 2015, 

quando a citada lei entrou em vigor. 



The better the question. The better the answer. 

The better the world works.

 
Obrigado! 

fabio.florentino@br.ey.com 
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