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a, c/c art . 19-A, III, e § 1º da Lei
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M anifest ação Explicat iva de que t rat a o
art . 3º da Port aria Conjunt a PGFN/RFB
nº 01, de 2014, e art . 19, VI, a c/c art .
19-A, III, da Lei nº 10.522, de 2002.
Processo SEI nº 10951.105735/2021-76

I
Objet o da present e manifest ação
1.
Trat a-se de parecer elaborado para os fins do art . 2º da Port aria
Conjunt a PGFN/RFB nº 1/2014[1], acerca do julgament o realizado pelo STF no
âmbit o do Recurso Ext raordinário nº 574.706/PR, ao apreciar o Tema nº 69 da
Repercussão Geral.
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2.
Inicialment e, o mérit o da cont rovérsia fora julgado pela Cort e em
15/03/2017, oport unidade em que rest ou definido que “o ICMS não compõe a base
de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”. Eis a ement a do referido
acórdão, da lavra da M in. Carmen Lúcia:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO
DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia,
adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de
mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A
análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há
de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da
República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada
operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto
se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não
se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da
Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições
sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser
enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento
da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)

3.
Por considerar a exist ência de omissão, obscuridade e cont radição no
acórdão, bem como para arguir a possibilidade de modulação dos efeit os da
decisão, a União opôs embargos declarat órios (SEI nº 18234362).
4.
As duas quest ões cent rais deduzidas nos declarat órios fazendários
diziam respeit o i) ao mont ant e do ICMS a ser excluído da base de cálculo do
PIS/COFINS, se aquele dest acado na not a fiscal ou aquele efet ivament e
recolhido, e ii) à modulação dos efeit os do julgado.
5.
O julgament o dos embargos
13/05/2021, nos seguint es t ermos:

de

declaração

foi

finalizado

em

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS
E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO
DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES.
IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS
DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 –
DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS
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574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS
NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS” – , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA
SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
13/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021
PUBLIC 12-08-2021)

6.
Prevaleceu, assim, a posição da Minist ra Relat ora de que
inexist ia qualquer omissão, obscuridade ou cont radição a ser sanada,
inclusive no que diz respeit o ao mont ant e do ICMS a ser excluído da base
de cálculo do PIS/COFINS, que deve ser aquele dest acado nas not as
fiscais.
7.
Ademais, com o respaldo de 8 (oit o) Minist ros da Suprema
Cort e, rest ou definido que a produção dos efeit os do reconheciment o da
inconst it ucionalidade da inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS soment e produz efeit os a part ir do julgament o do mérit o do
recurso ext raordinário, ocorrido em 15 de março de 2017, ressalvadas as
ações judiciais e procediment os administ rat ivos prot ocolados at é aquela
dat a.
8.
Ant e a import ância da mat éria, prest igiando a agilidade na evolução da
represent ação judicial da Fazenda Nacional e com o fit o de est ender os
efeit os do julgado à Administ ração Tribut ária, nos t ermos do que dispõe o
art . 19, VI, a, c/c art . 19-A, III, e § 1º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002 - a PGFN, por meio do Parecer SEI Nº 7698/2021/M E, em maio dest e ano,
ant es mesmo da publicação do acórdão que julgou os declarat órios, assim
concluiu:
"a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais
e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e
da COFINS é o destacado nas notas fiscais"

9.
Publicado o acórdão, cumpre-nos t ecer algumas considerações sobre
seu cont eúdo, em complement o ao Parecer SEI Nº 7698/2021/M E.
II
Considerações acerca do ICMS a ser excluído da base de cálculo de
incidência do PIS e da COFINS
10.
Em relação a est e pont o, é de se regist rar, inicialment e, que t oda a
cont rovérsia deduzida nos aut os girou em t orno da definição const it ucional de
fat urament o para fins de reconheciment o da base de cálculo do PIS e da COFINS.
11.

Nessa linha, os embargos fazendários almejavam sanar obscuridades e
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11.
Nessa linha, os embargos fazendários almejavam sanar obscuridades e
cont radições sobre qual mont ant e do ICM S deveria ser excluído da base de
cálculo do PIS/COFINS (it ens 38 a 46 da pet ição recursal, SEI nº 18234362): o
I C M S dest acado nas not as fiscais ou, como ent endia a União, o ICM S
efet ivament e recolhido aos cofres est aduais.
12.
A posição ext ernada pelo Supremo Tribunal Federal foi crist alina. Do
vot o da i. M inist ra Relat oria colhe-se o seguint e t recho que resolve,
definit ivament e, a quest ão: “todo o valor destacado a título de ICMS deve ser
excluído da base de cálculo da contribuição PIS/COFINS”.
1. Esclareciment os a respeit o da sist emát ica da não cumulat ividade
discut ida no julgament o do RE 574.706/PR
13.
O primeiro aspect o diz respeit o ao fat o de a conclusão do julgado se
basear numa aprofundada análise, sob a ót ica const it ucional, a respeit o da
sist emát ica da não cumulat ividade do t ribut o est adual, em relação ao qual foi
est abelecida a discussão sobre o conceit o de fat urament o.
14.
Não const a do julgado nenhuma alt eração ou referência quant o
à sist emát ica da não cumulat ividade do PIS e COFINS, que possuem
regrament o infraconst it ucional próprio, não t angenciado nas razões de
decidir da Suprema Cort e no julgament o do Tema nº 69.
15.
Sobre o t ema, anot e-se, a Coordenação-Geral de Assunt os Tribut ários
(CAT/PGACCAT), por meio do Parecer SEI Nº 12943/2021/M E, esclareceu os
quest ionament os apresent ados pela Secret aria Especial da Receit a Federal do
Brasil no Parecer Cosit n. 10, de 1 de julho de 2021, concluindo, após percucient e
análise, embasada no arcabouço normat ivo do direit o mat erial t ribut ário, que:
"66. Diante do exposto, e nos limites da atribuição regimental desta
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários, conclui-se que a exclusão
do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, tal como definida pelo Supremo T ribunal Federal
no julgamento do T ema n. 69, não autoriza a extensão à
apuração dos créditos dessas contribuições, em razão da
legislação de regência, em especial dos arts. 2º e 3º da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2004.
67. Com isso, ratifica-se o item a da consulta formulada no Parecer
Cosit n. 10, de 1 de julho de 2021, e retifica-se o item b, considerando
a inexistência de lastro legal para fins de exclusão do ICMS
na apuração dos créditos.
68. A tese contrária, notadamente em âmbito judicial, ainda que sob a
alegada justificativa de se conferir maior neutralidade e razoabilidade ao
s is t e ma , não
apresenta
sustentação
no
modelo
de
creditamento de PIS e COFINS, definido pelo artigo 195, § 12 da
Constituição de 1988 e pelos arts. 2º e 3º das Leis n. 10.637/2002 e n.
10.833/2004.
69. Por fim, e com vistas a se conferir efetiva segurança jurídica à
solução da controvérsia acerca dos efeitos do julgamento do Tema n.
69, bem assim com o objetivo de proporcionar mitigação de efeitos
negativos na eventual expectativa de arrecadação, sugere-se a
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negativos na eventual expectativa de
avaliação, pelo Ministério da Economia, de
normativo que agasalhe expressamente
ICMS do valor de aquisição dos créditos de

arrecadação, sugere-se a
eventual propositura de ato
a previsão de exclusão do
PIS/COFINS" (grifamos)

16.
Prosseguindo, sob o aspect o processual, os pronunciament os do
Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706/PR, volt ados à análise da base de
cálculo do PIS e da COFINS, não abordaram a sist emát ica de credit ament o do
PIS e da COFINS cobrados no regime não cumulat ivo, e nem poderiam t ê-lo
feit o, uma vez que a mat éria não foi discut ida no feit o de origem (M S nº
2006.70.00.030559-9/PR, digit alizado nos aut os nº 5025144-24.2019.4.04.7000).
17.
Nesse aspect o, vale recordar que uma vez fixadas as balizas ent re o
pedido deduzido pelo impet rant e, as defesas formuladas pelo impet rado e,
post eriorment e, pela recorrent e, o princípio da congruência, posit ivado no art .
141 do CPC[2], impede que o juiz decida além delas.
18.
R epis e-s e: a não cumulat ividade discut ida nos aut os disse
respeit o soment e ao ICMS, a qual serviu como pano de fundo para
est abelecer o que seria ret irado da base de incidência do PIS/COFINS. O
regime não cumulat ivo do PIS/COFINS, não foi debat ido e nem poderia t er
sido, por cont a da necessária adst rição ao pedido do cont ribuint e.
19.
Apont e-se, out rossim, que t ambém não se sust ent aria t ese diversa
baseada em event ual reconheciment o de inconst it ucionalidade em virt ude da
dependência
ou int erdependência
ent re
as
part es
const it ucionais
e
inconst it ucionais da lei (“inconstitucionalidade por arrastamento”).
20.
Nesses casos a dependência ou int erdependência normat iva ent re os
disposit ivos pode just ificar a ext ensão da declaração de inconst it ucionalidade a
disposit ivos const it ucionais mesmo no caso em que est es não est ejam incluídos
no pedido inicial da ação[3].
21.
Ocorre que a jurisprudência da Suprema Cort e inclina-se no sent ido de
que a inconst it ucionalidade por arrast ament o só t em lugar no cont role
concent rado[4]. E, ainda que fosse possível argui-la no cont role difuso, dois
obst áculos
ainda
subsist iriam:
não
há
relação
de
dependência
ou
int erdependência ent re a t omada de crédit os e débit os de PIS/COFINS, vale
dizer, o paralelismo é desejável, mas não é const it ucionalment e obrigat ório; e,
event ual reconheciment o da inconst it ucionalidade dos art s. 2º e 3º das Leis nºs
10.637/2002 e 10.833/2003 não t ornaria possível a apuração de crédit os sem a
inclusão do ICM S que compõe o preço de aquisição. Tal medida
exigiria inolvidável modificação dos diplomas legais ora discut idos, como já
apont ado no Parecer SEI Nº 12943/2021/M E.
22.
Em arremat e, não se vislumbra, com base apenas no cont eúdo
do acórdão, a possibilidade de se proceder ao recálculo de crédit os de
PIS/COFINS apurados nas operações de ent rada, porque a quest ão não
foi, nem poderia t er sido, discut ida no julgament o do Tema 69.
2. Rejeição da t ese aviada nos embargos de declaração - Decret o-lei nº
1.598/1977 e Lei nº 12.973/2014
23.
Os embargos de declaração da União (SEI nº 18234362) invocavam a
exist ência de erro mat erial e cont radição no acórdão do STF, ambos fundados nas
alt erações promovidas pela Lei nº 12.973/2014 no Decret o-lei nº 1.598/1977,
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alt erações promovidas pela Lei nº 12.973/2014 no Decret o-lei nº 1.598/1977,
not adament e em seu art . 12, que cuida da definição de renda brut a.
24.
Como a Lei nº 12.973/2014 é post erior ao mandado de segurança que
result ou no RE nº 574.706/PR, poderiam surgir quest ionament os quant o à
aplicabilidade daquele normat ivo, post o que a causa de pedir do recurso
ext raordinário não englobaria a modificação legislat iva.
25.
A leit ura dos vot os proferidos no julgament o dos aclarat órios não
deixa dúvida quant o à insubsist ência da t ese. Est a a posição ext ernada pela
M inist ra Carmen Lúcia:
“8. Também no ponto não se há cogitar de erro material ou omissão
quanto à interpretação da expressão “receita bruta”.
O que ficou decidido no julgado embargado foi que a definição
constitucional de receita, acolhida na al. b do inc. I do art.
195 da Constituição do Brasil não se confunde com o conceito
contábil de receita.
O fundamento adotado pela corrente majoritária e expressamente
constante do voto condutor, e dos que o acompanharam, é o de que a
definição constitucional de faturamento/receita, base de
cálculo para incidência de tributos específicos, alinha-se ao
conceito adotado, por exemplo, por Aliomar Baleeiro,
segundo o qual a receita (para esse específico fim) é o
ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição
de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
Esta inteligência está na linha de precedentes deste Supremo Tribunal.
(...)
E como asseverou o Ministro Celso de Mello, “a legislação tributária,
emanada de qualquer das pessoas políticas, não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal” (acórdão, p. 180).
(...)
9. Ademais, a posição majoritária que prevaleceu no julgado embargado
foi no sentido de que, ao estabelecer a definição constitucional de
faturamento – dele excluindo os valores relativos ao ICMS para os
fins de fixação da base de cálculo das contribuições -, este não
poderia ser ampliado ou deformado pela legislação
infraconstitucional” (grifamos)

26.

Em reforço, confira-se o vot o do M inist ro Dias Toffoli:
“Em primeiro lugar, verifica-se que não merecem ser acolhidas eventuais
alegações de que a tese fixada no acórdão embargado seria inaplicável
em relação a fatos geradores ocorridos a partir da Lei nº 12.973/14, a
qual alterou a Lei nº 9.718/98, regente do sistema cumulativo de
cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS; as Leis nºs 10.637/02 e
10.833/03, disciplinadoras do regime não cumulativo de cobrança
dessas contribuições; e, especialmente, o art. 12 do DL nº 1.598/77, a
que se referiu a União, nos embargos de declaração.
Parecer 14483 (18741982)

SEI 10951.105735/2021-76 / pg. 6

que se referiu a União, nos embargos de declaração.
Com efeito, a Corte, no julgado embargado, não estipulou
qualquer limitação nesse sentido. Na tese fixada para o Tema 69
da Repercussão Geral – isto é “o ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da Cofins" – não se menciona que ela
seria aplicável apenas em relação ao período anterior àquela
ou a outra lei. De mais a mais, dos votos proferidos também
não se depreende a existência de limitações nessa direção”
(grifamos)

27.
Conclui-se port ant o que do pont o de vist a do Tema nº 69 de
repercussão geral, as alt erações realizadas pela Lei nº 12.973/2014 no Decret olei nº 1.598/1977 em nada impact am o result ado do julgament o.
III
Modulação de Efeit os
28.
Conforme já const a do Parecer SEI Nº 7698/2021/M E, os efeit os da
exclusão do ICM S da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após
15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administ rat ivas prot ocoladas at é
(inclusive) 15.03.2017.
29.
Inst a esclarecer que o vot o da M inist ra Relat ora e o acórdão fazem
menção à produção dos efeit os "desde 15.3.2017", cont udo, o result ado
proclamado pela Presidência do STF [5], a At a da sessão de julgament o[6], o vot o
do M inist ro Nunes M arques [7], o vot o do M inist ro Dias Toffoli [8] e a própria
fundament ação do vot o da M inist ra Relat ora, ao cit ar vot o proferido pelo M inist ro
Robert o Barroso[9] demonst ram que a produção dos efeit os dar-se-ia apenas a
part ir do dia seguint e ao julgament o. Confira-se, dada sua pert inência, t recho
elucidat ivo do vot o do M inist ro Nunes M arques:
"Por tais razões, entendo por bem assentar que a tese de repercussão
geral anteriormente fixada venha a produzir efeitos a partir da data
da sessão de julgamento do mérito, em 15 de março de 2017. De
tal sorte que, até aquela data, considerar-se-ia válida a
inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à
COFINS e, a partir dela, passaria a valer a tese então fixada,
de que 'O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e
da Cofins'" (grifamos)

30.
Tal conclusão guarda coerência com a dat a final para prot ocolo dos
feit os judiciais ou administ rat ivos que excepcionam a modulação (at é 15/03/2017,
quando a cobrança ainda era const it ucional) e t ambém com o inegável fat o de
que at é o t érmino daquela sessão de julgament o, sequer havia decisão ou
segurança jurídica quant o ao seu cont eúdo.
1. Delimit ação das ações judiciais e administ rat ivas apt as a excepcionar a
modulação
31.

A ement a do acórdão que julgou os aclarat órios Fazendários é
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31.
A ement a do acórdão que julgou os aclarat órios Fazendários é
bast ant e clara quant o ao t ermo inicial da modulação dos efeit os do julgado,
r e s s a lva n d o as
ações
judiciais
e
procediment os
administ rat ivos
prot ocolados at é a dat a da sessão em que proferido o julgament o de
mérit o.
32.
No mesmo sent ido a conclusão do Parecer SEI nº 7698/2021/M E: os
efeit os da exclusão do ICM S da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
d a r após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administ rat ivas
prot ocoladas at é (inclusive) 15.03.2017.
33.
Com a publicação do acórdão, essas conclusões são referendadas por
ocasião da proclamação do result ado, const ant e das Not as Taquigráficas, onde
const a o pronunciament o do M inist ro Luiz Fux no seguint e sent ido:
"O quórum acompanhando a Relatora acolheu os embargos no
seguinte sentido: a maioria, por quórum qualificado, acolheu
em parte os embargos de declaração para modular os
efeitos do julgado, cuja produção haverá de se dar após
15/3/2017, data em que julgado o RE fixando a tese da
repercussão geral: o ICMS não compõe a base de cálculo,
para fins de incidência do PIS e da Cofins, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que proferido o julgamento, ou seja, o julgamento
em 2017. É assim que ficou o resultado" (grifamos)

34.
Se, de um lado, o marco t emporal é indiscut ível, de out ro é preciso
analisar quais são as ações judiciais e os procediment os administ rat ivos
capazes de operar o excepcionament o do t ermo inicial da modulação.
35.
De plano, podemos afirmar que não bast a pura e simplesment e exist ir
uma lide perant e o judiciário. Exemplo disso são as inúmeras execuções fiscais
propost as pela Fazenda Nacional. Cuidando-se de procediment o execut ivo, seu
objet ivo é a cobrança dos valores devidos ao Erário. Em moment o algum discut ese o t ít ulo (CDA) e os valores deles decorrent es. Além disso, o polo at ivo da
execução é ocupado pelo ent e público, não pelo part icular.
36.
O acórdão do RE 574.706/PR, por sua vez, exige ação judicial ou
procediment o administ rat ivo prot ocolado pelo cont ribuint e at é a dat a do
julgament o de mérit o (15/03/2017), ou, ant eriorment e e que ainda
est ivesse em curso (não precluso), bem como que discut isse precisament e a
inclusão do ICMS dest acado na base de cálculo do PIS/COFINS.
37.
Levando
em
cont a
t ais
requisit os,
percebe-se
que,
independent ement e da dat a de prot ocolo, pedidos administ rat ivos (fundados
no Decret o nº 70.235, de 06 de março de 1972, ou na Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999), ações judiciais (ordinárias, embargos à execução, et c) ou
incident es processuais (como a exceção de pré-execut ividade) que se limit assem
a quest ionar nulidades processuais, vícios das CDAs, ilegalidade das mult as ou do
índice de correção monet ária, ilegit imidade passiva, impenhorabilidade, e quest ões
out ras de mérit o, mas não discut issem especificament e a inclusão do ICMS
dest acado na base de cálculo do PIS/COFINS, não são apt os a
excepcionar a modulação dos efeit os.
38.
Cabe aqui uma pequena observação: se o cont ribuint e sponte propria,
e de maneira inequívoca, limit ou a discussão judicial à inclusão do ICM S
efet ivament e recolhido na base de cálculo do PIS/COFINS, não será possível a
ret roação, afinal, o princípio da congruência veda a ampliação do objet o
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ret roação, afinal, o princípio da congruência veda a
lit igioso [10]. Nessa hipót ese vige a regra geral de
excluindo-se do ICM S dest acado a part ir de 15/03/2017,
cabe observar o decidido judicialment e (exclusão do ICM S
respeit ado o prazo prescricional).

ampliação do objet o
produção dos efeit os,
e, no período ant erior,
efet ivament e recolhido,

39.
Out ro requisit o inafast ável é a exist ência de discussão, seja na
s eara administ rat iva, seja na jurisdicional, no dia 15/03/2017. Quer isso
dizer que a discussão iniciada (prot ocolo) do dia 16/03/2017 em diant e
não ret roagirá seus efeit os, por cont a da modulação. Já aquelas iniciadas em
15/03/2017, ou ant eriorment e, soment e não serão at ingidas pela modulação
se não t iverem precluído ou t ransit ado em julgado at é aquela dat a.
40.
Exemplificando, se o cont ribuint e opôs embargos à execução
quest ionando a mat éria no dia 27/08/2013, e após t oda a marcha processual, o
feit o t ransit ou em julgado, com result ado desfavorável, no dia 22/02/2017,
referida ação não permit irá a ret roação do marco t emporal da modulação. O
cont ribuint e soment e poderá excluir o ICM S da base de cálculo do PIS/COFINS
após o dia 15/03/2017.
41.
A mesma lógica se aplica para mandados de segurança impet rados
ant eriorment e a 15/03/2017. Há, cont udo, uma sit uação que inspira at enção.
Trat a-se do caso em que o cont ribuint e impet rou o writ ant es do julgament o de
mérit o pela Suprema Cort e, mas, post eriorment e, desist iu da impet ração para
ajuizar ação ordinária de repet ição do indébit o.
42.
Quant o
ao
pont o,
em que
pese
o
Parecer PGFN/CRJ/nº
1177/2013 reconhecer que o mandado de segurança é inst rument o apt o para
int erromper o fluxo do prazo prescricional, est a quest ão processual não
pode ser confundida com a modulação dos efeit os de decisão em cont role
de const it ucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
43.
Vale dizer, a ação cuja decisão seria imune aos efeit os da modulação
era o mandado de segurança. Cont udo, a ordem rest ou ext int a sem julgament o
de mérit o, sendo propost a nova ação em seu lugar. Não há dúvidas de que o
prazo prescricional foi int errompido, mas t al fat o não t em o condão de afast ar
a modulação dos efeit os, de modo que a ação subsequent e, prot ocolada
após o julgament o do STF, alcançará apenas os fat os geradores a part ir
de 16/03/2017.
44.
Idênt ico raciocínio se aplica a event ual prot est o judicial aforado at é
15/03/2017. A prescrição será int errompida (sobre o t ema, vide a Not a SEI nº
29/2019/CRJ/PGACET/PGFN-M E), mas, para fins da modulação, a referida medida
não se insere no rol de ações judiciais e procediment os administ rat ivos
ressalvadas pela Suprema Cort e.
45.
Ambas as sit uações não se confundem com o caso em que o
cont ribuint e ajuíza ação ordinária pleit eando a repet ição de valores cuja
inexigibilidade fora reconhecida em mandamus, já t ransit ado em julgado,
impet rado em ou ant es de 15/03/2017. Nesse caso, cuida-se, obliquament e,
apenas do cumpriment o do t ít ulo judicial formado ant eriorment e.
2. Consequências da modulação sobre compet ências inscrit as em dívida
at iva
46.
Os impact os do Tema nº 69 de repercussão geral nas inscrições em
dívida at iva da União t ambém devem observar a modulação dos efeit os do julgado
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dívida at iva da União t ambém devem observar a modulação dos efeit os do julgado
pelo STF.
47.
Inexist indo discussão administ rat iva ou judicial, os valores inscrit os
cujos fat os geradores ocorreram at é 15/03/2017 permanecem hígidos, já os
post eriores a essa dat a deverão ser decot ados, excluindo-se o ICM S dest acado
da base de cálculo do PIS/COFINS.
48.
De out ra part e, se no dia 15/03/2017 havia discussão administ rat iva
ou judicial em curso, a
modulação poderá ser excepcionada. É import ant e
at ent ar-se para peculiaridades do caso concret o, pois cuidando-se de ação
anulat ória se aplica o quinquênio prescricional, enquant o nos embargos à
execução pode-se discut ir t oda a dívida em cobrança no execut ivo fiscal.
49.
Não é demais lembrar que event ual decot e dos valores inscrit os, para
excluir o ICM S da base de cálculo do PIS/COFINS em cobro, não macula a higidez
do crédit o t ribut ário nem a liquidez do t ít ulo execut ivo, vist o que pode ser
efet ivado por mero cálculo arit mét ico, mediant e operação de subt ração da
parcela t ida por inconst it ucional.
3. Consequências da modulação sobre coisa julgada ant erior desfavorável
ao cont ribuint e
50.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional t em ent endiment o
pacificado, consubst anciado no Parecer PGFN/CRJ/Nº 492/2011 no sent ido de
que “a alteração nos suportes fático ou jurídico existentes ao tempo da prolação de
decisão judicial voltada à disciplina de relações jurídicas tributárias continuativas faz
cessar, dali para frente, a eficácia vinculante dela emergente em razão do seu
trânsito em julgado” e que “o advento de precedente objetivo e definitivo do STF
configura circunstância jurídica nova apta a fazer cessar a eficácia vinculante das
anteriores decisões tributárias transitadas em julgado que lhe forem contrárias”.
51.
O cit ado parecer est abelece o marco t emporal a part ir do qual
cessa a eficácia vinculant e da coisa julgada ant erior, nos seguint es t ermos:
"73. Como a cessação da eficácia vinculante da decisão tributária
transitada em julgado contrária ao posterior entendimento sufragado
pela Suprema Corte, conforme demonstrado no item anterior, dá-se de
forma automática, vale dizer, independentemente de prévio
pronunciamento judicial nesse sentido, pode-se afirmar que o direito de
que dispõe o Fisco de voltar a exigir o tributo (tido por inconstitucional
pela coisa julgada), ou de que dispõe o contribuinte-autor de deixar de
pagar o tributo (tido por constitucional pela coisa julgada), surge com o
advento do precedente objetivo e definitivo do STF, o que, por sua
vez, somente pode-se considerar ocorrido com o seu
trânsito em julgado; é que, antes disso, por óbvio, o
entendimento firmado no acórdão do ST F ainda pode ser
alterado, de modo que esse entendimento ainda não pode
ser tido como realmente definitivo" (grifamos)

52.
Em resumo, o precedent e com repercussão geral firmado pela Cort e
Suprema, a part ir de seu t rânsit o em julgado, t em o condão de cessar a eficácia
de decisões ant eriores em sent ido cont rário t ambém t ransit adas em julgado, uma
vez que houve alt eração em seu suport e fát ico e jurídico.
53.

De out ra part e, ao cuidar das orient ações iniciais à Administ ração,
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53.
De out ra part e, ao cuidar das orient ações iniciais à Administ ração,
para cumpriment o do decidido no RE nº 574.706/PR, o Parecer SEI Nº
7698/2021/ME reconheceu sua plena eficácia a part ir da dat a do
julgament o de mérit o do t ema nº 69:
"13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião
da análise da modulação de efeitos, que todos os procedimentos,
rotinas e normativos relativos à cobrança do PIS e da
COFINS a partir do dia 16 de março de 2017 sejam ajustados,
em relação a todos os contribuintes, considerando a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em
notas fiscais na base de cálculo dos referidos tributos.
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da
Receita Federal passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III
e § 1º da Lei nº 10.522/2002, de maneira que não mais sejam
constituídos créditos tributários em contrariedade à
referida determinação do Supremo T ribunal Federal, bem
como que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte
para fins de revisão de ofício de lançamento e repetição de
indébito no âmbito administrativo.
15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da
Administração Tributária com a Constituição Federal e com o Estado
Democrático de Direito e garante máxima efetividade ao comando da
Suprema
Corte,
de
sorte
que, independentemente
de
ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer
contribuinte seja garantido o direito de reaver, na seara
administrativa, valores que foram recolhidos indevidamente"
(grifos do original)

54.
Os marcos adot ados nos opinat ivos (dat a do t rânsit o em julgado e
dat a do julgament o de mérit o) diferem, no ent ant o, não há divergência ent re os
pareceres. Isso porque, o Parecer PGFN/CRJ/Nº 492/2011, ao fixar a dat a do
t rânsit o em julgado, levou em cont a a definit ividade da decisão, que poderia ser
alt erada at é aquele moment o.
55.
O julgament o do Tema nº 69 de repercussão geral, por sua vez,
t rouxe dois aspect os que não foram abordados no Parecer PGFN/CRJ/Nº
492/2011, quais sejam, a modulação ret roat iva dos efeit os da decisão e o
longo int erregno t emporal, superior a 4 anos, ent re o julgament o de mérit o
(15/03/2017) e o t rânsit o em julgado (06/09/2021).
56.
E não podemos perder de vist a que, ao perempt oriament e negar
proviment o aos embargos de declaração da União, o STF reafirmou a
definit ividade da decisão de mérit o, não rest ando qualquer possibilidade de
alt eração do ent endiment o firmado. O t rânsit o em julgado t eria como
consequência apenas impedir a União de opor novos embargos, não de alt erar o
result ado do julgament o, pois, reit ere-se, a t ese fixada era definit iva.
57.
Daí porque seu marco t emporal, visando prest igiar a segurança
jurídica e a máxima efet ividade da decisão em cont role de
const it ucionalidade, foi fixado no mesmo moment o da modulação dos
efeit os do julgado pelo STF: a dat a do julgament o de mérit o
(15/03/2017).
58.
Assim, mesmo aqueles cont ribuint es que t inham em seu desfavor
ações judiciais t ransit adas em julgado ant eriorment e ao julgament o pelo STF,
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ações judiciais t ransit adas em julgado ant eriorment e ao julgament o pelo STF,
mant endo o ICM S na base de cálculo do PIS/COFINS, podem, a part ir do dia
16/03/2017 pleit ear, inclusive administ rat ivament e, a sua exclusão, como
reconhece o Parecer SEI Nº 7698/2021/M E.
59.
Calha asseverar, por oport uno, que at é aquela dat a o cont ribuint e
vinha recolhendo o PIS/COFINS com a inclusão do ICM S em sua base de cálculo,
não por força da decisão judicial em seu desfavor, mas porque era essa a regra
geral de incidência da exação.
IV
Conclusões e encaminhament os
60.
Ant e o expost o, conclui-se que cabe à Administ ração Tribut ária,
consoant e aut orizado pelo art . 19, VI c/c 19-A, III, e § 1º, da Lei nº
10.522/2002, observar, em relação a t odos os seus procediment os, que:
a) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgament o do Tema nº 69 da Repercussão Geral, “ O ICMS não
compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”;
b) O ICM S a ser excluído da base de cálculo das cont ribuições do PIS
e da COFINS é o dest acado nas not as fiscais;
c) Não é possível, com base apenas no cont eúdo do acórdão,
proceder ao recálculo dos crédit os apurados nas operações de
ent rada, seja porque a quest ão não foi, nem poderia t er sido,
discut ida nos aut os;
d) As alt erações realizadas pela Lei nº 12.973/2014 no Decret o-lei nº
1.598/1977, acerca da definição do que compõe a renda brut a, não
impact am no result ado do julgament o do Tema nº 69;
e) Os efeit os da exclusão do ICM S da base de cálculo do PIS e da
COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações
judiciais
e
administ rat ivas
prot ocoladas at é
(inclusive)
15.03.2017;
f) Para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial ou
procediment o administ rat ivo prot ocolado pelo cont ribuint e at é a
dat a
do
julgament o
de
mérit o
(15/03/2017),
ou,
ant eriorment e e que ainda est ivesse em curso (não precluso),
bem como que discut isse precisament e a inclusão do ICMS
dest acado na base de cálculo do PIS/COFINS;
g) No que t oca aos valores inscrit os em dívida at iva, inexist indo
discussão administ rat iva ou judicial, os valores inscrit os cujos fat os
geradores ocorreram at é 15/03/2017 permanecem hígidos, já os
post eriores a essa dat a deverão ser decot ados, mediant e mero
cálculo arit mét ico, excluindo-se o ICM S dest acado da base de cálculo
do PIS/COFINS. Havendo discussão judicial ou administ rat iva, nos
t ermos já det alhados, a modulação poderá ser excepcionada;
h) O Parecer SEI Nº 7698/2021/M E não excepciona as conclusões
do Parecer PGFN/CRJ/Nº 492/2011, face às peculiaridades do caso
concret o (modulação ret roat iva dos efeit os da decisão e longo
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concret o (modulação ret roat iva dos efeit os da decisão e longo
int erregno t emporal ent re a decisão de mérit o e o t rânsit o em
julgado); ao cont rário, as prest igia, vist o que mant ido como
marco da cessação da eficácia de decisões ant eriores a
definit ividade do precedent e com repercussão geral.
61.
Caso aprovado, propõe-se que o present e parecer seja remet ido à
RFB, para os fins da Port aria Conjunt a PGFN/RFB nº 01/2014.
62.
Sugere-se, ainda, sejam realizadas as alt erações pert inent es na
gest ão de mat érias no Sist ema de Acompanhament o Judicial – SAJ, assim como a
inclusão do present e parecer na list a de dispensa de cont est ar e recorrer
disponível na internet.
63.
Em arremat e, recomenda-se a ampla divulgação do present e parecer
no âmbit o dest a Procuradoria-Geral.
À consideração superior.
Document o assinado elet ronicament e
FERNANDO MANCHINI SERENATO
Procurador-Chefe da Divisão de Consult oria em M at éria Jurídico-Processual
De acordo. À consideração superior.
Document o assinado elet ronicament e
LUCAS SILVEIRA PORDEUS
Coordenador de Consult oria Judicial
De acordo. À consideração superior.
Document o assinado elet ronicament e
MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Coordenador-Geral de Represent ação Judicial da Fazenda Nacional
Aprovo. Encaminhe-se como propost o.
Document o assinado elet ronicament e
ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Procuradora-Geral Adjunt a de Consult oria e Est rat égia da Represent ação Judicial
____________________________
[1] A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil foi comunicada por ocasião da
publicação do Parecer SEI Nº 7698/2021/ME (SEI nº 15943943) bem como aos 18/08/2021,
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publicação do Parecer SEI Nº 7698/2021/ME (SEI nº 15943943) bem como aos 18/08/2021,
por meio do Ofício nº 216451 (SEI nº 17983498).
[2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
[3] MENDES, Gilmar F.; Coelho, Inocêncio M. C.; BRANCO, Paulo G. G.; Curso de direito
constitucional. São Paulo: SaraivaJur, 2007. fls. 1.183/1.184.
[4] Vide, exemplificativamente, a ADI nº 2895, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal
Pleno, julgado em 02/02/2005, DJ 20-05-2005 PP-00005
EMENT VOL-02192-03 PP-00434
LEXSTF v. 27, n. 319, 2005, p. 49-60 RTJ VOL-00194-02 PP-00533.
[5] "(...) cuja produção haverá de se dar após 15/3/2017, data em que julgado o RE
fixando a tese da repercussão geral (...)".
[6] "Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em
que julgado o RE nº 574.706 (...)".
[7] "(...) para que o julgado e a tese ali fixada venham a produzir efeitos após 15 de
março de 2017 (...)".
[8] "(...) “para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 – data em que julgado o RE n. 574.706 (...)".
[9] "Em suma: o novo entendimento que venha a ser adotado pelo Supremo Tribunal
Federal equivale a uma norma jurídica nova e, portanto, somente deverá atingir fatos
geradores ocorridos após a presente decisão, ressalvadas os processos judiciais
pendentes".
[10] E, se efetivamente pleiteada tal ampliação, nos termos do art. 329 do CPC, a Fazenda
Nacional deve opor-se.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Manchini Serenato,
Chefe de Divisão, em 23/09/2021, às 20:51, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Lucas Silveira Pordeus,
Coordenador(a), em 23/09/2021, às 20:52, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Manoel T avares de Menezes
Netto, Coordenador(a)-Geral da Representação Judicial, em
23/09/2021, às 20:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Adriana Gomes de Paula Rocha,
Procurador(a)-Geral Adjunto(a) da PGAJUD, em 23/09/2021, às 20:58,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 18741982 e o código CRC B843BA55.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

DESPACHO

Processo nº 10951.105735/2021-76
APROVO, para os fins e nos t ermos do art . 19, caput , e inciso VI, "a",
c/c art . 19-A, III, e § 1º da Lei nº 10.522, de 2002, o PARECER SEI Nº
14483/2021/M E (18741982), a fim de que a Administ ração Tribut ária passe a
observar, em relação a t odos os seus procediment os, as conclusões consolidadas
no mencionado parecer, no sent ido de que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgament o do Tema nº 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não
compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”;
b) o ICM S a ser excluído da base de cálculo das cont ribuições do PIS
e da COFINS é o dest acado nas not as fiscais;
c) não é possível, com base apenas no cont eúdo do acórdão, proceder
ao recálculo dos crédit os apurados nas operações de ent rada, porque
a quest ão não foi, nem poderia t er sido, discut ida nos aut os;
d) as alt erações realizadas pela Lei nº 12.973/2014 no Decret o-lei nº
1.598/1977, acerca da definição do que compõe a renda brut a, não
impact am no result ado do julgament o do Tema nº 69;
e) os efeit os da exclusão do ICM S da base de cálculo do PIS e da
COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais
e administ rat ivas prot ocoladas at é (inclusive) 15.03.2017;
f) para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial ou
procediment o administ rat ivo prot ocolado pelo cont ribuint e at é a dat a
do julgament o de mérit o (15/03/2017), ou, ant eriorment e e que ainda
est ivesse em curso (não precluso), bem como que discut isse
precisament e a inclusão do ICM S dest acado na base de cálculo do
PIS/COFINS;
g) no que t oca aos valores inscrit os em dívida at iva, inexist indo
discussão administ rat iva ou judicial, os valores inscrit os cujos fat os
geradores ocorreram at é 15/03/2017 permanecem hígidos, já os
post eriores a essa dat a deverão ser decot ados, mediant e mero
cálculo arit mét ico, excluindo-se o ICM S dest acado da base de cálculo
do PIS/COFINS. Havendo discussão judicial ou administ rat iva, nos
t ermos já det alhados, a modulação poderá ser excepcionada; e
h) o Parecer SEI Nº 7698/2021/M E não excepciona as conclusões do
Parecer PGFN/CRJ/Nº 492/2011, face às peculiaridades do caso
concret o (modulação ret roat iva dos efeit os da decisão e longo
Despacho PGFN 18924286
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concret o (modulação ret roat iva dos efeit os da decisão e longo
int erregno t emporal ent re a decisão de mérit o e o t rânsit o em
julgado); ao cont rário, as prest igia, vist o que mant ido como marco da
cessação da eficácia de decisões ant eriores a definit ividade do
precedent e com repercussão geral.
Encaminhe-se à Secret aria Especial da Receit a Federal do Brasil,
consoant e sugerido.
Out rossim, cient ifique-se a Procuradoria-Geral da Dívida At iva da
União e do FGTS e a Procuradoria-Geral Adjunt a de Consult oria e Cont encioso
Administ rat ivo Tribut ário.
Brasília, 24 de set embro de 2021.
Document o assinado elet ronicament e
RICARDO SORIANO DE ALENCAR
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Soriano de Alencar,
Procurador(a)-Geral da Fazenda Nacional, em 24/09/2021, às 18:21,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 18924286 e o código CRC BFE2EDC9.
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