
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RETOMA JULGAMENTO DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE 
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS

O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá definir nesta quarta-feira, dia 08/10, a questão da exclusão do 
ICMS das bases de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS. 

Foi incluído na pauta de julgamentos do STF o RE 240.785, processo cuja apreciação teve início em 
setembro de 1999, no qual foram proferidos até o momento 6 (seis) votos favoráveis ao contribuinte, 
reconhecendo-se a inconstitucionalidade da incidência das referidas Contribuições sobre as receitas da 
empresa sem antes retirar a parcela devida ao Estado (ICMS).[1]

Assim, salvo na hipótese de algum dos julgadores remanescentes mudar o voto já proferido sobre a           
matéria, o que é pouco provável, a tendência é que seja confirmado posicionamento em favor da exclusão 
do ICMS das bases de cálculos do PIS e da COFINS.

Alertamos, contudo, que existe a possibilidade de o STF conferir efeitos prospectivos à sua decisão, o que 
significaria que apenas os contribuintes que já tenham ação judicial em curso na data do julgamento pelo 
STF podem se aproveitar da declaração de inconstitucionalidade. Ressalte-se que a União tem pleiteado a 
aplicação de efeito prospectivo em todas as demandas tributárias cujo desfecho lhe é desfavorável, sendo 
certo que tal pedido também será feito nessa questão haja vista o elevando impacto financeiro nas contas 
públicas. 

Assim, sugerimos o ingresso imediato com medida judicial pleiteando não só a exclusão do ICMS nos 
futuros recolhimentos de PIS/COFINS,[2] como a restituição dos valores pagos nos cinco anos que                    
antecedem o ajuizamento da ação.

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos nossos clientes para 
atendê-los no que for necessário.
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Equipe responsável pela elaboração deste Memorando:

Flavio Eduardo Carvalho (flavio.carvalho@souzaschneider.com.br)

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo.pugliese@souzaschneider.com.br)

Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda.camano@souzaschneider.com.br)

Tiago Camargo Thomé Maya Monteiro (tiago.monteiro@souzaschneider.com.br)
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