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DECISÃO DE MÉRITO 

 Decisão final em 15 de março de 2017. 

 Sistemática da Repercussão Geral. 

 Tese fixada: Não Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 

 Mérito: Conceitos de "receita" e "faturamento“. 

 Votação: Por maioria, a favor do contribuinte (6 X 4). 

Com o contribuinte: Cármen Lúcia; Weber, Lewandowski, Fux, Marco Aurélio; Celso de Mello. 

Contra o contribuinte: Fachin, Barroso, Toffoli, Gilmar Mendes. 

 

RE Nº 574.706- JULGAMENTO NO PLENÁRIO DO STF 

 



DECISÃO DE MÉRITO 

 STJ:  Súmulas 68 (1992) e 94 (1994), contrárias ao contribuinte. 

 STF: RE 240.785 (de 17/11/98), após 16 anos e seis sessões de julgamento, em 08/10/14 , a 
favor do contribuinte (7 X 2). 

 STF: ADC nº 18 (de 10/2007), com liminar em 08/2008 para suspender os processos sobre o 
mesmo tema. Pendente. 

 STF: RE 574.706 com repercussão geral reconhecida em 25/04/2008. Pendente. 

 STJ: de 2014 a 2016, a favor do contribuinte. 

 STJ: Recurso Repetitivo RESP 114.446-9 (10/08/16), contrário ao contribuinte. 

 STF: RE 574.706, julgado em duas sessões. Em 09/03/17 a favor do contribuinte (5 X 3) e em 
15/03/17 (1 X 1). 

RE Nº 574.706- HISTÓRICO DA TESE 

 



DECISÃO DE MÉRITO 

 Publicação do Acórdão. 

 Embargos de Declaração da União (mérito e modulação). 

 Decisão final do Plenário e critérios de modulação. 

O que acontece com os Fatos Geradores passados (repetição/compensação)? 

O que acontece com os Fatos geradores futuros? 

 Definição de efeitos práticos: nova apuração?, baixa de provisões?, registro de ativos?; Lei 
12.973/14?; não-cumulatividade?; etc. 

 Parecer da PGFN. 

 Aplicação imediata às causas pendentes. 

 Efeitos em outras teses (CPRB, ISS, etc.). 

RE Nº 574.706- PENDÊNCIAS 
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MODULAÇÃO 

REGRA GERAL: Supremacia absoluta da Constituição.  

• Extirpar do ordenamento jurídico a norma inconstitucional; 
• Reconhece uma situação preexistente;  
• Nulidade absoluta da norma;  
• Retroatividade;  
• Efeitos ex tunc. 
 

 MODULAÇÃO: Situações excepcionalíssimas. 

• Se provados determinados fatos; 
• Se cumpridas determinadas formalidades; 
• Mitiga o efeito natural da decisão; 
• Aplicação da decisão de forma ex nunc. 

CONCEITO 

 



MODULAÇÃO 

Pode decorrer de: 

i) Aplicação especifica de lei: a) artigo 27 da Lei nº 9.868/99 (ADC e ADIN); b) artigo 11 da 
Lei nº 9.882/99 (ADPF); c) artigo 4 da Lei nº 11.417/06 (Súmulas Vinculantes);  

ii) Aplicação analógica do art. 27 da Lei nº 9.868/99: no controle difuso e no 
reconhecimento da constitucionalidade da norma;  

iii) Overruling, por mudança de jurisprudência consolidada (art. 927, § 3 do CPC/15). 

Caso (i): Só para declaração de inconstitucionalidade;  

Casos (i) e (ii): Para restringir efeitos ou momento da eficácia; aprovada por 2/3 dos Ministros; 
justificada em razões de segurança jurídica ou excepcional interesse “social” ou “público”. 

Caso (iii): Sem regras específicas, apenas: Justificada no interesse social e na segurança jurídica, na 
hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF, Tribunais Superiores e dos outros tribunais 
em casos repetitivos.  

CABIMENTO 

 



MODULAÇÃO 

1. Regra geral: eficácia ex tunc (negativa de modulação). 

2. Ex tunc mitigado ou retroatividade limitada: Escolha de um momento no 
passado, posterior à edição da lei e anterior ao julgamento, a partir da 
qual a decisão surtiria efeitos. 

3. Ex nunc: Valida todos os efeitos produzidos até a decisão, não permitindo 
a recuperação do passado. 

4. Pro futuro: Fixa um marco temporal, posterior à decisão, até o qual a lei 
seria aplicada, portanto, mantida a cobrança. 

TIPOS DE MODULAÇÃO TEMPORAL 

 



MODULAÇÃO 

 Negativa de modulação na maioria das teses tributárias.  

 Exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS-importação (RE 559.937 em 09/2014);  

 FUNRURAL (RE 596.177 em 08/2011);  

 FINSOCIAL (RE 363.852 em 02/2010);  

 COFINS profissão regulamentada (RE 377.457 em 09/2008);  

 IPTU progressividade (AI 557.237 em 09/2007);  

 IPI alíquota zero (RE 353.657 em 06/2007). 

 

 Ex tunc mitigada (repetição somente para quem tinha ação judicial) em duas teses tributárias:  

• ICMS/ST - base de cálculo inferior à presumida (RE 593.849 em 10/2016);  

• Prescrição das Contribuições Previdenciárias (Súmula Vinculante 8 em 06/2008).  

PRECEDENTES TRIBUTÁRIOS 

 



MODULAÇÃO 

 Ex nunc (da decisão em diante) numa tese em matéria tributária: 

 ICMS- benefícios fiscais concedidos sem convênio prévio (ADIN 4481 em 03/2015), 
com efeitos a contar da data da sessão de julgamento. 

 

 Pro futuro (a norma inconstitucional continua válida), numa tese em matéria 
tributária: 

 ICMS COMBUSTÍVEIS (ADIN 4171 em 05/2015), a inconstitucionalidade somente 
valeria a partir de seis meses contados da publicação do acórdão.  

 Precatórios (ADIN'S 4357 E 4425 em 03/2015), em que foi dada sobrevida ao 
regime inconstitucional por cinco exercícios financeiros. 

PRECEDENTES TRIBUTÁRIOS 

 



PROGNÓSTICO 



PROGNÓSTICO 

 Recurso conhecido: quase a totalidade dos Ministros aceita a modulação via ED.  

 Todos votarão: inclusive o Min. Alexandre de Moraes. 

 Decisão por maioria de votos: vencido o Min. Marco Aurélio (contrário à modulação). 

 Contexto político-econômico: levará os Ministros a “ignorar” a melhor técnica jurídica (não modulação). 

 Não admitirão a modulação pro futuro, pleiteada pela Fazenda Nacional para que a 
inconstitucionalidade surta efeitos a contar de 01/2018. 

 Vencerá a modalidade ex tunc mitigada (repetição somente para quem tinha ação judicial), apesar de 
não estarem presentes os requisitos legais 

 A decisão será aplicada ao período abrangido pela Lei 12.973/14, pois  a referida lei não trouxe 
“alteração relevante”, portanto, a decisão do STF abrangeria os fatos geradores atuais e futuros. 

 A Fazenda deve criar obstáculos à compensação. 



CONTATO 

Esta apresentação é de autoria dos advogados do Gaia, Silva, Gaede Advogados, a quem pertencem todos os direitos, e sem cuja autorização não 
deve ser, de forma alguma, fornecida, reproduzida ou divulgada. Seu conteúdo não tem por finalidade o alcance de um determinado resultado 
específico, mas sim a demonstração do panorama legal sobre a matéria no momento de sua elaboração, sobre cuja atualização não nos 
responsabilizamos, não consistindo em qualquer aconselhamento jurídico, que deve ser fornecido apenas mediante a análise de cada situação 
concreta. 

SANDRYA RODRIGUEZ VALMANA 
sandrya.valmana@gsga.com.br   
Tel: 11 3797-7400   
 



WWW.GSGA.COM.BR 


