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PLENÁRIO DECIDE EXCLUIR ICMS DA BASE DE  
CÁLCULO DO PIS/COFINS A PARTIR DE 2017 

 
 

Na última quinta-feira (13), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) enfim decidiu acerca da 
modulação dos efeitos do Recurso Extraordinário com repercussão geral sobre a exclusão do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da base de cálculo do PIS/COFINS.  
 

Os Embargos de Declaração (RE 574.706) opostos pela União visavam a definir o alcance dos 
efeitos retroativos da decisão, bem como para definir qual seria o valor do ICMS que deveria ser retirado 
da base de cálculo (o “ICMS destacado na nota fiscal” ou “o ICMS efetivamente pago”). 
 

O Plenário da Corte acolheu em parte os presentes Embargos de Declaração da União no sentido 
de modular os efeitos do julgado, para que:  
 
(a) a exclusão do imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da base de cálculo do 

PIS/COFINS possui efetios a partir de 15/03/2017, data em que foi fixada a tese de repercussão 
geral (Tema 69); 

(b) o ICMS excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é o ICMS destacado na nota fiscal. 
 
Ou seja, na prática:  
 

1. Os contribuintes que ingressaram judicialmente possuem resguardados os seus direitos, uma vez 
que possuem ações já em trâmite. Assim dizendo, os valores indevidamente recolhidos poderão 
ser recuperados desde os cinco anos anteriores à medida judicial, ou pelo menos desde 15 de 
março de 2017. 

 
2. Os contribuintes que ainda não ingressaram em juízo terão reconhecidos créditos desde  a data de 

15 de março de 2017. Nesse sentido, nosso Escritório segue à disposição para assessoria as 
empresas que ainda não buscaram judicialmente tais créditos, para que possam recuperá-los ao 
menos desde 15 de março de 2017.  

 
A Receita Federal do Brasil ainda não se posicionou oficialmente com orientações e 

procedimentos sobre o tema, o que está sendo aguardado para incontinenti. 
 
Permanecemos à disposição de V.Sa. para prestar quaisquer orientações. 

 
 
 
 Dra. Evelise Costa      Dra. Francine Finkenauer 
 OAB/RS 104101     OAB/RS 113600 
 OAB/SP 399256     OAB/SP 427335 
 
 
                       

 
 

I N F O R M A T I V O   E S P E C I A L  
 


