
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA 
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário 240.785, declarou                                                      
nessa quarta-feira, dia 08/10, por 7 (sete) votos favoráveis aos contribuintes e 2 (dois) contrários, a                                
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas bases de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS.

Depois de 15 anos de iniciado o julgamento desse Recurso, o STF reconhece que a incidência                       
dessas Contribuições sobre os valores que necessariamente serão repassados aos Estados (ICMS) 
ofende à Constituição, já que não são receita/faturamento das empresas. Embora o julgamento versasse                      
exclusivamente sobre o ICMS, o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao ISS, que é receita dos Municípios 
e não  das empresas, razão pela qual também deve ser excluído  da base da Contribuição ao PIS e da 
COFINS1. 

Importante registrar que, apesar de finalizada a  apreciação desse caso, ainda aguardam julgamento 
o Recurso Extraordinário 574.706 (com Repercussão Geral reconhecida2) e a Ação Declaratória de                    
Constitucionalidade nº 18 (ADC-18). Referidos processos podem ser julgados a qualquer momento, sendo 
possível que, neles, o STF module os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade, autorizando 
que apenas as empresas que tenham até então ajuizado ação judicial tenham direito a ter a restituição do 
pagaram no passado3.

Assim, sugerimos o ingresso imediato com medida judicial pleiteando não só a exclusão do ICMS/ISS 
nos futuros recolhimentos de PIS/COFINS, como a restituição dos valores pagos nos cinco anos que               
antecedem o ajuizamento da ação. Acreditamos ser provável que os dois processos que estão pendentes 
de julgamento sejam apreciados com celeridade, por ser do interesse da Fazenda Nacional rediscutir a 
matéria.

_________________________

1 O que já vem sendo reconhecido pelo Poder Judiciário, em 1ª e 2ª Instâncias, justamente com base nos votos proferidos nesse 
Recurso Extraordinário 240.785 favoráveis à exclusão do ICMS. O STF deverá analisar essa questão, em definitivo, no julgamento 
do Recurso Extraordinário 592.616.

2 Artigos 543-A e 543-B do Código de Processo Civil. Uma vez julgado um processo nessa sistemática, os demais órgãos do Poder 
Judiciário e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF) devem seguir o entendimento do STF.

3 Ressaltamos que dos dez Ministros atualmente em exercício no STF, cinco – Rosa Weber, Dias Toffoli, Teori Zavascki, Luís Roberto 
Barroso e Luiz Fux – irão se pronunciar sobre a matéria pela primeira vez no julgamento desses dois casos, pois não estavam no 
Tribunal quando do início do julgamento do RE 240.785. Apesar disso, acreditamos que o entendimento pela inconstitucionalidade 
da incidência seja mantido.
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Equipe responsável pela elaboração deste Memorando:
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