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RESUMO 

 

A história do Brasil foi marcada pela instabilidade jurisprudencial. Fato incontestável para 

qualquer operador jurídico que já teve contato com o ordenamento pátrio. O novo código de 

processo civil trouxe à normativa processual a questão dos precedentes. Nesse cenário, os 

magistrados ganham relevo institucional, já que desempenham não apenas papel de concretizar 

as normas postas (constitucionais e infraconstitucionais) solucionando os chamados hard cases 

(mediante a aplicação da técnica de ponderação e de modulação, na qual os magistrados 

resolvem casos difíceis envolvendo conflito de princípios e outras questões sensíveis), mas 

também de manter a estabilidade do sistema, acatando os precedentes das cortes superiores. A 

problemática surge quando, apesar da existência de um precedente vinculante, os 

jurisdicionados não têm certeza de como aplicá-lo. Foi o que aconteceu com o Tema nº 69 da 

Repercussão Geral que determinou a exclusão do ICMS da base de Cálculo do PIS e da 

COFINS. Apesar de ter força vinculante, aludido julgamento levantou mais questionamentos 

do que respostas. É o que será abordado neste trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Precedentes – Supremo Tribunal Federal – STF – Segurança Jurídica – Tema 

nº 69 da Repercussão Geral – PIS – COFINS - ICMS.  

 

  



 

ABSTRACT 

 

The Brazilian history is tainted by jurisprudential instability. This is a known fact for any legal 

operator that had contact with our system. The New Brazilian Process Code brought to our legal 

system the ideal of precedents. In this scenario, the judges won institutional importance, 

because they materialize the laws (constitutional and infraconstitutional) solving the so-called 

hard cases (applying the ponderation and modulation technique, in which they solve difficult 

cases involving conflict of principles and other sensitive issues) and they have the duty to keep 

the system stability, obeying the precedents of the Supreme Court. The problem arises when, 

even with the existence of a precedent, nobody knows how to apply it. That happened with the 

Theme nº 69 of the General Repercussion that determined the exclusion of the ICMS from PIS 

and the COFINS. Despite its precedential power, the judgement of the Theme nº 69 raised more 

questions than answers. This is the theme of this work.  

 

Key-Words: Precedents – Supreme Court – STF – Legal Security – Theme nº 69 of the General 

Repercussion – PIS – COFINS - ICMS.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Tema deste trabalho sempre foi controvertido. Surgiu aí o interesse por estudá-lo. 

Durante anos, a diversidade jurisprudencial atinente à exclusão do ICMS da base de Cálculo do 

PIS e da COFINS (tese que foi tratada no Tema nº 69 da Repercussão Geral) marcou o cenário 

tributário pátrio, levantando importantes discussões sobre a matéria, que contribuíram 

sobremaneira para o enriquecimento técnico, jurisprudencial e acadêmico.  

Costuma-se estudar o direito sob a ótica da Supremacia Constitucional, o que, como 

se verá abaixo, levou a maioria da Doutrina a aceitar a tese de que qualquer norma que a 

contrarie seja banida do ordenamento jurídico, operando efeitos retroativos. 

Aliado a este fator, o Novo Código de Processo Civil trouxe à normativa processual a 

questão dos precedentes. O que ressaltou a importância dos julgamentos do STF em repercussão 

Geral, devido ao seu caráter vinculante e obrigatório. Ou seja: a princípio, os julgamentos da 

Suprema Corte ganharam mais peso e relevância, notadamente quando se fala em resolução de 

demandas repetitivas. 

Portanto, as expectativas quanto ao julgamento do Tema nº 69 eram grandes. Contudo, 

após o julgamento questões relativas ao critério de cálculo e à modulação de efeitos abarrotaram 

novamente as cortes do país. Aparentemente, embora vinculante, obrigatório e atinente à 

interpretação da Constituição, o julgamento do Tema nº 69 teria de ser relativizado por causas 

estranhas àquelas postas na lide. 

Antes de analisar o julgamento proferido pela Suprema Corte, abordar-se-á no 

primeiro capítulo a atual necessidade de o ordenamento jurídico adequar-se às mudanças da 

sociedade, a partir da compatibilização de valores constitucionais.  

No segundo capítulo se analisará quais são os efeitos que tem a interpretação dada pelo 

STF aos termos da Constituição. Por fim, no terceiro capítulo será analisado o Tema nº 69 da 

Repercussão Geral e quais são as expectativas entorno deste julgado. 
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1 O DIREITO E A INTERFERÊNCIA SOCIAL NA SUA (TRANS)FORMAÇÃO 

 

O direito está sujeito a influências de fontes heterônomas. Esta é a proposta da Teoria 

Tridimensional do Direito de Miguel Reale, que identifica o fenômeno jurídico também como 

um reflexo do ambiente cultural.1 

Reale foi expoente do Culturalismo, movimento alinhado às denominadas teorias 

críticas, que buscaram formar um contraponto à epistemologia do positivismo. Afastando-se do 

postulado do monismo, o Culturalismo sugeriu que o direito tem alicerce também em aspectos 

interdisciplinares e não simplesmente em normas positivadas.2 

É por esta razão que Paolo Grossi sustenta que “o direito nasce antes que a regra; o 

direito já está na sociedade que se auto-ordena”3. Em outras palavras, as mutações sociais 

impulsionam transformações no ordenamento jurídico. O mesmo ocorre com o Direito 

Tributário. 

Para Erik Jayme, entramos em um momento histórico que aludido Doutrinador 

denomina de “pós-moderno”. Um ambiente caracterizado pelo papel primordial dos direitos 

humanos.4 

Neste ambiente pós-moderno, ascendem ao relevo jurídico a tutela de bens imateriais5, 

que colocam o operador jurídico em contraponto ao arcabouço jurídico herdado do século 

passado, “voltado para uma ordem econômica agrária e pré-industrial”6. 

                                                           
1  REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. Apud BORGES, Guilherme Romam. O Direito 

Erotizado: Por um Discurso Jurídico Trangressional. Curitiba: IFDDH, 2014 p 71. 
2 BORGES, Guilherme Romam. O Direito Erotizado: Por um Discurso Jurídico Trangressional. Curitiba: 

IFDDH, 2014 p. 65 a 71. 
3 GROSSI, Paolo. Primeira Lição sobre Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 20. 
4  JAYME, Erik. Cour Général de Droit International Privé. Recueil des Cours. Academie de Droit 

International. t. 251. The Hague-Boston-London: Martinus Nijhoff Publishers, 1997, p. 36-37. Apud TEPEDINO, 

Gustavo. O Código Civil, Os Chamados Microssistemas e Constituição: Premissas Para Uma Reforma 

Legislativa. Disponível em : <http://www.tepedino.adv.br/biblioteca/>. p. 5. Este Trabalho foi publicado no livro 

problemas de Direito Civil, Gustavo Tepedino (coord.), Rio de Janeiro, Renovar, 2001, pp. 1 e ss. 
5 MARQUES, Cláudia Lima. A Chamada Nova Crise do Contrato e o Modelo De Direito Privado Brasileiro: 

Crise de Confiança ou de Crescimento do Contrato? In: MARQUES, Claudia Lima (coord.). A Nova Crise do 

Contrato: Estudos Sobre a Nova Teoria Contratual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2007. p. 23 e 

24. 
6 TEPEDINO, Gustavo. As Relações de Consumo e a Nova Teoria Contratual. Disponível em: 

<http://www.tepedino.adv.br/biblioteca/>. p. 2. Este Trabalho foi publicado no Livro Temas de Direito Civil, 3ª 

Ed., Rio de Janeiro, Ed. Renovar. 2004. p 217 e ss. 
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É por este motivo que Claudia Lima Marques sustenta que vivemos o “tempo de 

ceticismo quanto à capacidade da ciência do direito de dar respostas adequadas e gerais aos 

problemas que perturbam a sociedade atual e modificam-se com velocidade assustadora”7. 

Diante desse cenário, para evitar a hipertrofia do ordenamento jurídico, os magistrados 

e demais operadores jurídicos devem observar o direito sob uma perspectiva funcionalista e não 

estruturalista8. Ou seja, para compreender o direito, o jurista deve afastar-se do dogmatismo 

positivista para buscar compreender as finalidades a que se propõe o direito. 

Embora as balizas do Direito Tributário estejam fixadas rigidamente na Constituição 

(como é o caso da discriminação das competências tributárias e das limitações ao poder de 

tributar, estas contidas explicitamente no artigo 150 da Constituição), são constantemente 

atormentadas por influências sociais, políticas e econômicas de determinado momento 

histórico. 

Para adaptá-lo ao caso concreto, é necessário funcionalizar suas normas às finalidades 

e aos objetivos almejados pela Constituição, cuja estrutura está calcada princípios e direitos 

fundamentais. 

Princípios são “linhas diretivas que iluminam a compreensão de setores normativos, 

imprimindo-lhes caráter de unidade relativa e servindo de fator de agregação num dado feixe 

de normas”9. 

Por terem uma estrutura mais aberta, os princípios possibilitam o reconhecimento da 

incompletude do ordenamento jurídico (“imperfeição” do sistema) e sua adequação diante de 

um caso concreto.10 

Eis a importância da Constituição Federal de 1988, norma fundamental do nosso 

Estado de Direito que, através de seus princípios e normas fundamentais, confere validade a 

todo o ordenamento jurídico, evitando, a partir de uma filtragem constitucional, a obsolescência 

do direito. É o que se verá na sequência. 

 

                                                           
7 MARQUES, Claudia Lima. Op. Cit. 2007. p.24 e 25. 
8 BOBBIO, Norberto. Da Estrutura à Função: Novos Estudos de Teoria do Direito. São Paulo: Manole. 2007. 
9. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 160 
10 NALIN, Paulo. Do Contrato: Conceito Pós-Moderno (em busca de sua formulação na perspectiva civil-

constitucional). 2ª ed. Rev. Atual. Curitiba: Juruá. 2006. p. 57 
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1.1 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: A CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO 

FUNDAMENTO DE VALIDADE DO ORDENAMENTO JURÍDICO TRIBUTÁRIO 

 

José Afonso da Silva afirma que 

a Constituição se coloca no Vértice do sistema jurídico do país, a que confere 

validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela 

os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei suprema do 

Estado, pois é nela que se encontram a própria estruturação deste e a 

organização de seus órgãos; é nela que se acham as normas fundamentais de 

Estado.11 

Sobre a Constituição Brasileira de 1988 sustenta aludido autor que 

nossa Constituição é rígida. Em consequência, é a lei fundamental e suprema 

do Estado brasileiro. Toda autoridade só nela encontra fundamento e só ela 

confere poderes e competências governamentais.12 

Eis, portanto, a importância da Constituição para formação e manutenção do Estado 

Democrático de Direito. Ela é o único instrumento capaz de amalgamar as normas fundamentais 

do Estado, conferindo validade aos demais atos emanados pelas três esferas de poder. 

De modo diferente não poderia ocorrer em relação ao Direito Tributário. Para Paulo 

de Barros Carvalho o ordenamento jurídico brasileiro é um sistema de normas  

composto por subsistemas que se entrecruzam em múltiplas direções, mas que 

se afunilam na busca de seu fundamento último de validade semântica que é 

a Constituição do Brasil. E esta, por sua vez, constitui também um subsistema, 

o mais importante, que paira, sobranceiro, sobre todos os demais, em virtude 

de sua privilegiada posição hierárquica, ocupando o tópico superior do 

ordenamento e hospedando as diretrizes substanciais que regem a totalidade 

do sistema jurídico nacional.13 

Na sequência, conclui que 

O quadro das imposições tributárias, no Brasil, encontra-se sob o influxo de 

muitos princípios constitucionais. Atuam sobre essa área postulados 

constitucionais genéricos, que se irradiam por toda a ordem jurídica, ativando 

e ao mesmo tempo tolhendo o Estado nas relações com seus súditos, e 

princípios constitucionais especificamente canalizados para o terreno dos 

tributos, conhecidos como princípios constitucionais tributários.14 

                                                           
11 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª Ed. São Paulo: Malheiros. 2008. Pág. 

45. 
12 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. 2008. Pág. 46 
13 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 154 
14 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. Cit., 2014. p. 156 
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Portanto, a Constituição Federal é responsável por outorgar a competência tributária 

aos legisladores infraconstitucionais, repartindo os tributos pelas várias esferas de poder. É ela 

quem delineia os traços gerais do critério material dos tributos que serão criados pelos entes a 

quem a própria Constituição atribuiu competência tributária. Deste modo, limita-se 

indiretamente o que se pode tributar. 

Conforme leciona Maristela Miglioli Sabbag, 

a outorga de Competências implica diretamente na subsunção do legislador 

infraconstitucional à ‘norma padrão de incidência’ do tributo, prevista 

abstratamente no texto constitucional e da qual, se transbordada, nascerão 

vícios de inconstitucionalidade, de invasão e/ou conflito de competência15. 

No mesmo sentido, leciona Leandro Paulsen que a Carta Magna 

divide o poder fiscal [...] com atenção às suas bases econômicas, utilizando-

se, pois, de critério pré-jurídico. Ou seja, não se refere aos impostos pela sua 

denominação ou pelo seu objeto jurídico, mas pelo fato econômico sobre o 

qual devem recair. Com isso, tem-se maior segurança no sentido de que não 

haja invasões de competência16. 

Além disso, a Constituição estabelece explícita e implicitamente limitações ao poder 

de tributar. Ou seja, ela prevê a possibilidade de o Estado (por todas suas esferas de poder e 

mediante atividade administrativa) utilizar de sua soberania para impor aos contribuintes 

prestações pecuniárias compulsórias 17 , mas ao mesmo tempo estabelece mecanismos que 

buscam garantir que aludidas prestações compulsórias estejam fielmente circunscritas à norma 

de incidência prevista no texto da Constituição. 

Os maiores exemplos das limitações ao poder de tributar são os princípios da 

Segurança Jurídica, da indelegabilidade de competências tributárias e da Estrita Legalidade. 

Valores que devem nortear a atuação estatal ao promover a tributação. 

                                                           
15  SABBAG. Maristela Miglioli. Competência Tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, 

Edvaldo (organizadores). Coleção Doutrinas Essenciais: Direito Tributário. Volume I: Princípios Gerais. 2ª 

ed. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 383. 
16  PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da Doutrina e da 

Jurisprudência. 11ª Ed. Porto Alegre: Libraria do Advogado Editora (ESMAFE). 2009, p. 37. 
17 BRASIL. Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Vide ar. 3º do Código Tributário 

Nacional que conceitua Tributo: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 

se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada”. 
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A Segurança Jurídica é um sobre princípio, implícito constitucionalmente, mas que 

rege todas as relações que o ordenamento se propõe a regular. É pressuposto de qualquer 

sistema jurídico, porque, segundo Paulo de Barros Carvalho este princípio está 

dirigido à implantação de um valor específico, qual seja o de coordenar o fluxo 

das interações inter-humanas, no sentido de propagar no seio da comunidade 

social o sentimento de previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da 

regulação da conduta18. 

É por este motivo que Manuel A. Domingos de Andrade afirma que 

a certeza do direito, sem a qual não pode haver uma regular previsibilidade 

das decisões dos tribunais, é na verdade condição evidente e indispensável 

para que cada um possa ajuizar das consequências de seus atos, saber quais os 

bens que a ordem jurídica lhe garante traçar e executar os seus planos de 

futuro19 

Diante da almejada segurança jurídica, os contribuintes esperam que a atuação 

tributária do Estado ocorra exatamente nos limites impostos pela legislação, único modo de 

organizarem e preverem as consequências de seus atos. 

Sobre o princípio da Estrita Legalidade, dispõe a Constituição que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” 20. Esta é a redação 

do art. 5º, II, inserido no título dos Direitos e Garantias Fundamentais. Em direito tributário, 

esta previsão constitucional já seria suficiente para garantir que os contribuintes tivessem seu 

patrimônio tributado dentro dos limites da lei e da Constituição. 

Contudo, o texto constitucional foi além. O art. 150, I da Carta Magna, que encartou o 

princípio da estrita legalidade, prevê que “é vedado à União exigir ou aumentar tributo sem lei 

que o estabeleça”21. 

O que demonstra, segundo Paulo de Barros Carvalho22, que no direito tributário o 

princípio da legalidade “ganha feição de maior severidade, como se nota da redação do art. 150, 

I” da Constituição. Para Carvalho, somente é possível “instituir tributos, isto é, descrever a regra 

matriz de incidência, ou aumentar os existentes, majorando a base de cálculo ou a alíquota, 

                                                           
18 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. Cit., 2014. p. 162 
19 ANDRADE, Manuel A. Domingos de. Ensaio Sobre a Teoria da Interpretação das Leis. Coimbra: Arménio 

Amado, 1978, p. 54. Apud.: MACHADO, Hugo de Brito. Segurança Jurídica e a Questão da hierarquia da Lei 

Complementar. In.: Martins, Ives Gandra da Silva (org). Direito Tributário: Princípios e Normas Gerais. 2ª 

Ed. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 681. (Coleção Doutrinas Essenciais, v1) 
20 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
21 Idem. 
22 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. Cit., 2014. p. 169. 
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mediante a expedição de lei”, ou seja, explana aludido autor que “o veículo introdutor da regra 

tributária no ordenamento há de ser sempre a lei”. 

Quanto à indelegabilidade de competências tributárias, é precisa a lição do Professor 

Humberto Ávila. Para este doutrinador, embora a constituição tenha normais mais abertas (que 

permitem sua adaptação à casos concretos) o ente tributante não pode se afastar das bases 

econômicas eleitas pela Constituição como passíveis de tributação. Confira-se: 

2.1.2.3.15. Entendimento contrário, no sentido de que a Constituição não 

institui nem incorpora conceitos, implica tornar inócua a utilização de 

expressões pelo poder constituinte, pois elas poderiam ter qualquer conteúdo 

diverso daqueles correntemente usados pela comunidade jurídica. [...] 

2.1.2.3.16. Essas considerações não pretendem dizer que todas as normas da 

Constituição Brasileira têm o mesmo grau de significação. Há normas mais 

abertas, assim como há normas mais fechadas. Todas têm algum grau de 

indeterminação, mas todas também possuem um núcleo semântico mínimo, 

maior ou menor. O que não se pode fazer é afirmar que todas as normas 

constitucionais são totalmente abertas e demandam a decisão meramente 

política de concretizá-las de modo ilimitado. Se é verdade que a expressão 

“grandes fortunas” é uma expressão vaga, não é verdade que as expressões 

“renda”, “circulação”, “faturamento”, “lucro”, “serviços” admitam múltiplos 

significados sem que nenhum deles possa ser definido direta ou indiretamente 

pela Constituição e que sirva de elemento vinculativo para o legislador. É 

preciso evitar generalizações no sentido de que as normas constitucionais são 

total ou amplamente abertas. Nem todas são. E as que são não o são em grau 

idêntico. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o comprova quando 

afirma que as expressões constitucionais estabelecem limites semânticos 

instransponíveis para ao legislador: 

“Concordo em que a lei pode, casuisticamente, dizer o que é ou o que não 

é renda tributável. Mas não deve ir além dos limites semânticos, que são 

intransponíveis. Entendo, por isso, que ela não pode considerar renda, 

para efeito de taxação, o que é, de maneira incontestável, ônus, dispêndio, 

encargo ou diminuição patrimonial, resultante de pagamento de um 

débito” (Recurso Extraordinário nº 71.758, Relator Ministro Thompson 

Flores, RTJ 66, p. 150) 

2.1.2.3.17 O importante é que o Supremo Tribunal Federal entende a fixação 

desses limites semânticos como a própria função do sistema tributário, como 

ilustra bem essa passagem do mesmo Recurso: 

“... se a lei pudesse chamar de compra o que não é compra, de importação 

o que não é importação, de exportação o que não é exportação, de renda 

o que não é renda, ruiria todo o sistema inscrito na Constituição” (voto 

do Ministro Luiz Gallotti, p. 165) 23 

                                                           
23 ÁVILA, Humberto. Contribuição Social Sobre o Faturamento. Cofins. Base de cálculo. Distinção entre 

Receita e Faturamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: Revista Dialética de Direito 

Tributário nº 107, São Paulo: Dialética, ago/2004, p. 105. 
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Portanto, a atuação tributária estatal (por meio da edição de normas que descrevam a 

regra matriz de incidência) deve estar circunscrita aos termos previstos na Constituição. Isso 

porque “todas as normas que integram a ordenação jurídica nacional só serão válidas se se 

conformarem com as normas da Constituição Federal”24. 

  

                                                           
24 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. 2008. Pág. 46 
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2 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: PARA ALÉM DA REALIDADE 

TRADICIONAL 

 

Como visto no tópico precedente, a Constituição está no vértice da ordem jurídica. 

Suas disposições são fundamento de validade de todas as demais normas do sistema jurídico. 

É por esta razão que Jose Afonso da Silva assinala que “o princípio da supremacia 

requer que todas as situações jurídicas se conformem com os princípios e preceitos da 

Constituição”25. Daí se conclui que qualquer ato jurídico que contrarie o texto constitucional 

deve ser eliminado do sistema jurídico do país, eis que maculado pelo vício de 

inconstitucionalidade. 

A fim de manter a estabilidade do sistema, a própria Constituição prevê mecanismos 

para controlar e eliminar os atos normativos que a contrariam26. Ou seja, a própria Constituição 

é o parâmetro para controlar a constitucionalidade dos demais atos normativos que compõem o 

sistema.27 

A conferência da constitucionalidade de um ato normativo pode ocorrer pelo controle 

político, pelo controle jurisdicional ou pelo controle misto 28 . Como no Brasil vigora o 

denominado sistema jurisdicional, o presente trabalho não abordará o controle político e o 

misto, já que escapam do escopo pretendido. 

José Afonso da Silva resume o sistema vigente de maneira muito clara e sintética, 

reproduzida abaixo: 

Em suma, à vista da Constituição vigente, temos a inconstitucionalidade por 

ação ou por omissão, e o controle de constitucionalidade é o jurisdicional, 

combinando os critérios difuso e concentrado, este de competência do 

Supremo tribunal federal. Portanto, temos o exercício do controle por via de 

exceção e por ação direta de inconstitucionalidade e ainda a referida ação 

declaratória de inconstitucionalidade. De acordo com o controle por exceção, 

                                                           
25 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. 2008. Pág. 46 
26 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009. 

p. 149 
27 FERNANDES, André Dias. Eficácia das Decisões do STF em ADIN e ADC: Efeito Vinculante, Coisa 

Julgada Erga Omnes e Eficácia Erga Omnes. Salvador: JusPODIVM, 2009, p. 48 
28 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. 2008. Pág. 49 
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qualquer interessado poderá suscitar a questão de inconstitucionalidade, em 

qualquer processo, seja de que natureza for, qualquer que seja o juízo.29 

Em seguida, José Afonso da Silva conclui: 

A ação direta de inconstitucionalidade compreende três modalidades: (1) a 

interventiva, que pode ser federal por proposta exclusiva do Procurador-Geral 

da República e de competência do Supremo Tribunal Federal (arts. 36, III, 

102, I, a, e 129, IV, ou estadual por proposta do Procurador-Geral da Justiça 

do Estado (arts. 36, IV, e 129, IV); interventivas, porque destinadas a 

promover a intervenção federal em Estado ou do Estado em Município, 

conforme o caso; (2) a genérica: (a) de competência do Supremo Tribunal 

Federal, destinada a obter a decretação de inconstitucionalidade, em tese, de 

lei ou ato normativo, federal ou estadual, sem outro objetivo senão o de 

expurgar da ordem jurídica a incompatibilidade vertical; [...] (b) de 

competência do Tribunal de Justiça em cada Estado, visando a declaração de 

inconstitucionalidade, em tese, de leis ou atos normativos estaduais ou 

municipais em face da Constituição Estadual [...]; (3) a supridora de omissão: 

(a) do legislador, que deixe de criar lei necessária à eficácia e aplicabilidade 

de normas constitucionais, especialmente nos casos em que a lei é requerida 

pela Constituição; (b) do administrador, que não adote as providências 

necessárias para tornar efetiva norma constitucional.30 

Da passagem acima nota-se que a diferença entre o controle difuso e o controle 

concentrado está na eficácia subjetiva da decisão. Situação que também foi anotada por 

Alexandre Moraes. Para este autor, o controle difuso é aquele realizado por qualquer 

magistrado, mas a declaração de inconstitucionalidade estará circunscrita às partes da lide. Já o 

controle concentrado, realizado normalmente pelo Supremo Tribunal Federal em estritas 

hipóteses, possui efeito, via de regra, erga omnes.31 

Atendidos os critérios estabelecidos na Carta para declarar a inconstitucionalidade de 

determinado ato jurídico, emerge a seguinte questão: quais os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade? 

O tópico ainda é controvertido, mas a doutrina majoritária “situa a 

inconstitucionalidade no campo da nulidade. Lei inconstitucional é lei nula”32. Segundo esta 

corrente, a norma que contraria a constituição tem sua validade, existência e eficácia afetadas 

com efeito retroativo, ex tunc. 

                                                           
29 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. 2008. Pág. 51 
30 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. 2008. Pág. 51 e 52 
31 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 690 a 729. 
32 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: Exposição Sistemática 

da Doutrina e Analise Crítica da Jurisprudência. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 151. 
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Em outras palavras, a teoria da nulidade está calcada na “ideia de a lei ter ‘nascido 

morta’ (natimorta), já que existente enquanto ato estatal mas em desconformidade (seja em 

razão de vício formal ou material) em relação à noção de ‘bloco de constitucionalidade’”33. 

A teoria da nulidade pressupõe, portanto, que o ato inconstitucional deve ser eliminado 

do mundo jurídico, revertendo-se os efeitos que produziu. Na seara tributária, isso significa que 

a tributação inconstitucional (mediante a apropriação compulsória de recursos do contribuinte) 

deve ser revertida ao sujeito passivo que suportou o ônus fiscal. 

Ocorre que com o advento da Constituição Federal de 1988 o ordenamento jurídico 

passou a gravitar em torno da proteção de princípios e direitos fundamentais. Diante deste novo 

cenário, pouco a pouco começou-se a relativizar a teoria da nulidade. Em outras palavras, 

doutrina e jurisprudência passaram a se afastar da realidade tradicional do controle de 

constitucionalidade. 

Não por outra razão que José Afonso da Silva sustenta que a teoria da nulidade 

não pode ser transposta para o campo da inconstitucionalidade, pelo menos no 

sistema brasileiro, onde, como nota Themístocles Brandão Cavalcanti, a 

declaração de inconstitucionalidade em nenhum momento tem efeitos tão 

radicais, e, em realidade, não importa por si só na ineficácia da lei34. 

Como se verá adiante, a proteção de princípios constitucionais pressupõe que seu 

embate não resulte na eliminação de um deles, mas sim na preponderância momentânea de um 

sobre o outro. Considerando esta situação, o Legislador acabou por perceber que, em algumas 

situações muito específicas, a declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo poderia 

prejudicar outros princípios constitucionais sensíveis. Motivo pelo qual editou o art. 27 da Lei 

número 9.868/9935, que possui a seguinte redação: 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo 

em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, 

poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus 

membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha 

eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a 

ser fixado. 

Ocorre que, em Direito Tributário, a modulação de efeitos (ainda que destinada à 

visualização de princípios constitucionais sensíveis) pode resultar, por si só, na afronta de 

                                                           
33 LENZA, Pedro. Op. Cit. 2009, p. 150. 
34 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. 2008. Pág. 53 
35 BRASIL, Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. 
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diversos outros princípios constitucionais, sobretudo das legítimas expectativas do Contribuinte 

em relação à restituição dos valores revertidos à Fazenda em virtude da norma declarada 

inconstitucional. É o que será abordado na sequência. 

 

2.1 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COMO MECANISMO PARA 

CONCRETIZAÇÃO DAS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR 

 

Como visto acima, os conceitos abertos previstos na normativa constitucional 

permitem que ela se adeque às plasticidades da realidade fática. Por outro lado, em relação ao 

direito tributário, como salientou o Professor Humberto Ávila em trecho transcrito supra, “não 

se pode fazer é afirmar que todas as normas constitucionais são totalmente abertas e demandam 

a decisão meramente política de concretizá-las de modo ilimitado”36. 

Este fato decorre da constatação de que no Direito Tributário vigoram princípios 

específicos, notadamente da estrita legalidade e da indelegabilidade de competências 

tributárias, esclarecidos também no tópico precedente. 

Aludidos princípios estão voltados à garantida de que as prestações pecuniárias 

compulsórias a que serão submetidos os contribuintes ocorram exatamente nos limites previstos 

na Constituição. 

Ou seja, quando a Carta Magna confere competência tributária aos entes federados 

descrevendo as hipóteses de incidência, não lhes conferiu uma carta em branco a ser preenchida 

conforme as necessidades arrecadatórias. 

Diante deste cenário, podem surgir situações em que os contribuintes atribuem a um 

conceito constitucional significado distinto daquele empregado pelo entre tributante. Foi o que 

ocorreu em relação a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 

                                                           
36 ÁVILA, Humberto. Contribuição Social Sobre o Faturamento. Cofins. Base de cálculo. Distinção entre 

Receita e Faturamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: Revista Dialética de Direito 

Tributário nº 107, São Paulo: Dialética, ago/2004, p. 105. 
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Como será detalhado abaixo, o art. 195, I, “b” estabeleceu a possibilidade de incidir 

PIS e COFINS sobre o faturamento e a receita das pessoas jurídicas (receita somente após a 

Emenda Constitucional número 20 de 1998). 

Os termos elencados no mencionado artigo possuem uma dimensão econômica que 

deve ser respeitada. Contudo, como se verá abaixo, para a Fazenda naquela base tributável 

incluíam-se os valores atinentes ao ICMS. Os contribuintes sustentavam o oposto. 

Diante desses empasses interpretativos a concretização das limitações ao poder de 

tributar não ocorre de modo automático. É necessária a intervenção de um terceiro imparcial 

que controle a constitucionalidade dos atos da Fazenda e dos Contribuintes, para adequá-los ao 

objetivo almejado pela Carta Magna. 

Esta foi a conclusão do Professor Humberto Ávila. Para este doutrinador, 

O Direito Tributário não é construído apenas pelas prescrições instituídas pelo 

Poder Legislativo. Ele é correntemente desenvolvido pelas decisões do Poder 

Judiciário. O poder de tributar não é limitado, porque a Constituição possui 

textos normativos relativos á limitação do poder de tributar. É controlado, ao 

contrário, quando, e somente quando, o Poder Judiciário atribui aos textos 

normativos, e, portanto, ao sistema tributário externo, significação limitadora 

[...]. A Função de controle do Direito não decorre nem da explicitude nem da 

quantidade de seus dispositivos. Ela é construída pelo Poder Judiciário e pela 

doutrina por meio de determinados instrumentos metodológicos.37 

Para controlar a constitucionalidade dos atos normativos, vimos no início deste 

capítulo que o Brasil adota a metodologia do controle jurisdicional. Outra não poderia ser a 

conclusão de que é este o instrumento que irá adequar os atos normativos tributários à 

Constituição e não apenas a mera existência de uma limitação ao poder de tributar posta no 

texto da Carta Magna. 

 

2.2 A TÉCNICA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS: O EMBATE COM AS LIMITAÇÕES 

AO PODER DE TRIBUTAR 

 

                                                           
37 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário: De acordo com a emenda constitucional n. 42, de 

19.12.03. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 561 
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Afirmou-se nos tópicos precedentes que o vício de inconstitucionalidade é tão grave 

que, para a doutrina majoritária, macula a norma jurídica reputada inconstitucional no plano de 

sua existência. Contudo, os operadores do direito têm relativizado este posicionamento. 

Como salientado por José Afonso da Silva38 em trecho transcrito no tópico anterior, é 

muito difícil apagar completamente do mundo jurídico os efeitos que a norma declarada 

inconstitucional irradiou, ainda mais porque o Legislador Constitucional Originário não foi 

expresso ao determinar os efeitos da declaração de constitucionalidade (a doutrina 

simplesmente deduz que o vício é compatível com a nulidade em virtude da aplicação da 

supremacia da Constituição, abordada também no tópico precedente). 

Por esta razão, salienta Daniel Sarmento que a supressão de uma norma 

inconstitucional “do universo jurídico, sobretudo quando realizada de forma retroativa, cause 

danos mais lesivos aos interesses e valores albergados na ordem constitucional, do que a sua 

manutenção provisória”39. 

Foi diante destas considerações e deste cenário de flexibilização que a Lei número 

9.868/99 introduziu o art. 27, cuja redação transcreve-se abaixo: 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo 

em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, 

poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus 

membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha 

eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a 

ser fixado.40 

Este dispositivo atribuiu ao Supremo Tribunal Federal a faculdade de, por quórum 

qualificado, restringir os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade de Lei ou ato 

normativo. Trata-se, portanto, de uma situação condicional e de prerrogativa exclusiva do 

Supremo Tribunal Federal, que só pode se concretizar diante de razões de segurança jurídica 

ou de excepcional interesse social. 

Cumpre notar que o dispositivo citado é claro ao permitir ao Supremo Tribunal Federal 

a possibilidade de modular tanto a amplitude da declaração de inconstitucionalidade 

(materialmente) quanto os seus efeitos temporais. 

                                                           
38 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. 2008. Pág. 53 
39  SARMENTO, Daniel. A Eficácia Temporal das Decisões no Controle de Constitucionalidade. In 

SAMPAIO, José Adércio Leite e CRUZ, Álvaro de Souza. Hermenêutica e Jurisdição Constitucional. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2001, p. 31 
40 BRASIL, Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. 
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De todo modo, leciona Fábio Martins de Andrade que 

A retroação permanece a regra geral, a ser aplicada na declaração de 

inconstitucionalidade (efeito ex tunc). Contudo, essa regra é excepcionada se 

– no aparente confronte entre direitos fundamentais e seus princípios 

correspondentes – a permanência dos efeitos produzidos pela norma declarada 

inconstitucional supera a regra de retroação.41 

Apesar de ter sua constitucionalidade questionada, doutrina e jurisprudência 

majoritárias entendem que o artigo 27 da Lei número 9.868/99 não feriu a Constituição. 

Como exposto nos tópicos precedentes, não se pode afirmar que os ordenamentos 

jurídicos são constituídos simplesmente por um conjunto estático, inflexível e hierarquizado de 

normas. Na realidade, são formados por um grande feixe de elementos complexos, coerentes e 

orgânicos, marcados pela constante interação entre normas, princípios e jurisprudência42. 

É por esta razão que Carlos Flávio Venâncio Marcílio sustenta que a modulação de 

efeitos da declaração de inconstitucionalidade é aferida a partir do próprio texto constitucional, 

pois “são razões estritamente constitucionais que impõem que, em casos excepcionais, devem-

se ser preservados os efeitos já produzidos pela lei inconstitucional”43. 

Em outras palavras, o fundamento de validade do artigo 27 da Lei número 9.868/99, 

que prevê a modulação de efeitos, decorre justamente de seu objetivo primordial de garantir 

eficácia de outros princípios e normas constitucionais sensíveis. 

Nota-se, portanto, que a questão de modulação de efeitos de uma norma declarada 

inconstitucional não paira simplesmente sobre a eliminação ou não de uma norma jurídica do 

ordenamento. Está voltada, além da aludida eliminação, à compatibilização de Princípios 

Constitucionais que entraram em choque. 

Como visto acima, no campo tributário vigoram os princípios da estrita legalidade, da 

supremacia da constituição e da indelegabilidade das competências tributárias. Apesar de sua 

aplicabilidade ser obrigatória para manutenção da ordem constitucional tributária, em tempos 

de crise (como o que passamos atualmente) a extinção do mundo jurídico dos efeitos que a 

                                                           
41  ANDRADE, Fábio Martins de. Modulação em Matéria Tributária: O Argumento Pragmático ou 

Consequencialista de Cunho Econômico e as Decisões do STF. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 321 
42 V. SAUPHANOR, Nathalie. L’influence du droit de la consommation sur le système juridique. Paris: LGDJ, 

2000. p. 23 a 32. Apud: MARQUES, Claudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2a ed. 

rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 32. 
43  MARCÍLIO, Carlos Flávio Venâncio. Possibilidade de Modulação dos Efeitos da Decisão de 

Inconstitucionalidade em Direito Tributário. In: Revista Tributária e de Finanças Públicas nº 87. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, julho-agosto/2009. p. 81. 
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norma declarada inconstitucional irradiou pode acarretar um custo muito grande ao Estado de 

modo que inviabilize o exercício e a manutenção de outros direitos e princípios fundamentais. 

Isso porque, como assinala Casalta Nabais44, existem também Deveres Fundamentais, 

implícitos e explícitos no texto constitucional, sejam eles decorrentes da tutela de Direitos 

Fundamentais (dever de observá-los) ou autônomos. Nesse aspecto, assinala referido autor que 

o exercício de qualquer direito fundamental tem um custo público relativo. 

Em outras palavras, trazendo aludida referência ao Direito Tributário, quando um 

contribuinte exercita seu direito de afastar uma norma tributária inconstitucional, nasce uma 

obrigação e um custo ao Estado. Se o custo for muito grande, outros direitos fundamentais 

decorrentes da arrecadação pública podem ser afetados. É o que a Fazenda Nacional sustenta 

em relação ao Tema nº 69 da Repercussão Geral e será abordado nos tópicos seguintes. 

Nessas situações de conflitos entre princípios e direitos fundamentais, os critérios 

cronológico, hierárquico e da especialidade não são suficientes para superar aludidas 

antinomias. Nesse sentido, Norberto Bobbio já havia reconhecido que 

no caso de conflito entre duas normas para o qual não valha nem o critério 

cronológico, nem o hierárquico nem o da especialidade, o intérprete, seja ele 

o juiz ou o jurista, tem à sua frente três possibilidades: 1) eliminar uma; 2) 

Eliminar as duas; 3) conservar as duas.45 

Por se tratar de choque de princípios constitucionais, prevalece a terceira hipótese. 

Cabe ao caso a precisa a lição de Gilmar mendes: 

A colisão de princípios, da mesma forma que o conflito entre regras, refere-se 

a situação em que a aplicação de duas ou mais normas ao caso concreto 

engendra consequências contraditórias entre si. A solução para o conflito de 

regras, porém, não é a mesma para o caso de colisão entre princípios. Um 

confrito de regras é solucionado tomando-se uma das regras como clausula de 

exceção da outra ou declarando-se que uma delas não é válida. 

Já quando os princípios se contrapõem em um caso concreto, há que se apurar 

o peso (nisso consistindo a ponderação) que apresentam nesse mesmo caso, 

tendo presente que, se apreciados em abstrato, nenhum desses princípios em 

choque ostenta primazia definitiva sobre o outro. Nada impede, assim, que em 

caso diverso, com outras características, o princípio antes preterido venha a 

prevalecer.46 

                                                           
44 NABAIS, Casalta. A Face oculta dos Direitos Fundamentais: Os deveres e os Custos dos Direitos. Revista 

de Direito Público da Economia RDPE. Editora Fórum. p. 164. 
45 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Tradução: Maria Celeste C.J. Santos. 6ª ed. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1995. p. 100. 
46 MENDES, Gilmar Ferreira; et. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7ª Ed. Rev. 

e Atual. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 111 e 112 (edição digital). 
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Desponta, portanto, o papel primordial do magistrado e, no caso, dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal, já que serão eles os responsáveis por realizar a ponderação entre 

princípios constitucionais e trazer o direito tributário ao caso concreto, aplicando, na medida 

exata, as limitações ao poder de tributar. 

 

2.3 ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INSTRUMENTO PARA 

CONCRETIZAÇÃO DAS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR E REALIZAR 

O JUÍZO DE PONDERAÇÃO NO CONFLITO DE PRINCÍPIOS 

 

Como foi exposto, é inquestionável que a Constituição de 1988 inaugurou uma nova 

ordem principiológica. Não apenas em direito tributário, mas todas as esferas jurídicas são 

permeadas pelos ditames Constitucionais. 

Esta mudança paradigmática foi necessária para adequar o ordenamento jurídico à 

volatilidade da realidade contemporânea. E para tal desiderato são empregados os princípios 

constitucionais. 

Ocorre, que a incidência conjunta de princípios constitucionais sobre o mesmo 

substrato fático pode conduzir a uma situação de difícil resolução, sobretudo porque solução 

deste conflito de princípios depende da caracterização de um conceito jurídico indeterminado 

(os próprios princípios). Estas situações de difícil resolução são denominadas pela doutrina de 

“hard case” 47. 

Teresa Arruda Alvim Wambier entende que “hard case” 

é um caso que deve ser resolvido à luz de regras e/ou princípios típicos de 

ambientes decisionais frouxos cuja solução não está clara na lei, ou realmente 

não está na lei, e deve ser “criada” pelo Judiciário, a partir de elementos do 

sistema jurídico.48 

Vê-se que ganha destaque o papel do poder Judiciário na adequação do direito à 

realidade, principalmente nestes espaços vagos decorrentes do embate de princípios. É o que o 

Ministro Gilmar Mendes chama de juízo de ponderação. Para o Ministro, 

                                                           
47 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e Evolução do Direito. p. 27. In: WAMBIER, Teresa Arruda 

Alvim (coord.). Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. 
48 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Op. Cit., 2012. p. 27. 
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O Juízo de ponderação a ser exercido liga-se ao princípio da 

proporcionalidade, que exige que o sacrifício de um direito seja útil para a 

solução do problema, que não haja outro meio menos danoso para atingir o 

resultado desejado e que seja proporcional em sentido estrito, isto é, que o 

ônus imposto ao sacrificado não sobreleve o benefício que se pretende obter 

com a solução. 

[...] 

O exercício da ponderação é sensível à ideia de que, no sistema constitucional, 

embora todas as normas tenham o mesmo status hierárquico, os princípios 

constitucionais podem ter “pesos abstratos” diversos. 49 

Ocorre, que nem sempre estarão em conflito apenas princípios constitucionais. No 

caso que este trabalho se propôs a estudar, a Fazenda Nacional sustenta que o reconhecimento 

da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS agravará 

sobremaneira a crise econômica que avassala o país. O que, consequentemente, comprometerá 

a capacidade de o Estado suprir outras demandas populares sensíveis também protegidas pela 

Constituição: saúde, segurança e infraestrutura públicas.50 

Esta situação não passou desapercebida pela Doutrina e também pelo legislador 

infraconstitucional. Gilmar Mendes ensina que 

As situações de embates entre princípios podem assumir tanto a forma de 

colisão de direitos fundamentais, como a de conflito entre um direito 

fundamental e outro valor consagrado na Constituição. Veja-se, por exemplo, 

que o valor da saúde pública pode ensejar medidas restritivas da liberdade de 

ir e vir (confinamentos), e pode suscitar questões envolvendo a incolumidade 

física (vacinação obrigatória).51 

Não sem motivo que o artigo 27 da Lei número 9.868/99 previu a possibilidade de 

modulação de efeitos por “razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social”52. 

Dito isso, percebe-se que a função dos magistrados, e principalmente do Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 69 da Repercussão Geral, será “valorativa dos 

interesses em conflito, além de interpretativa, de forma que [...] proceda à complementação e à 

                                                           
49 MENDES, Gilmar Ferreira; et. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit. 2012. p 263. 
50 A integralidade do julgado, onde se encontrará a sustentação oral do procurador da Fazenda Nacional, pode ser 

conferida no canal do STF no youtube. Devido à extensão do julgado, as sessões de julgamento foram divididas 

em três vídeos, cujos links seguem: https://www.youtube.com/watch?v=oIt2uGDES8M ; 

https://www.youtube.com/watch?v=HaYgbZfNee4 ; https://www.youtube.com/watch?v=Ri6qu0Y1QYw 
51 MENDES, Gilmar Ferreira; et. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit. 2012. p 264. 
52 BRASIL, Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. 

https://www.youtube.com/watch?v=oIt2uGDES8M
https://www.youtube.com/watch?v=HaYgbZfNee4
https://www.youtube.com/watch?v=Ri6qu0Y1QYw
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integração das normas por meio de elementos outros que não somente a lei”53. No mesmo 

sentido, ensina Luiz Guilherme Marinoni que  

É indispensável que o Judiciário atribua sentido aos textos legais e, em outros, 

garanta a sua concretização nos termos dos valores que presidem a vida social, 

sem nunca se esquecer de desenvolver o direito segundo as expectativas da 

evolução da sociedade.54 

Destas anotações se conclui que o Supremo Tribunal Federal não é mero aplicador de 

regras postas na Constituição. Os ministros desempenham, de fato, uma função constitucional 

de concreção de princípios fundamentais. 

  

                                                           
53 GAGO, Viviane Ribeiro. A intervenção do Juiz na Vontade de Contratar. p. 183. In. NERY, Rosa Maria de 

Andrade (coord.). Função do Direito Privado no Atual Momento Histórico. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2006. 
54  MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto Corte de Precedentes: recompreensão do sistema 

processual da corte suprema. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 79. 
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3 A INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS 

 

A questão jurídica controvertida acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo do 

PIS e da COFINS não é desconhecida pelo poder judiciário. Em verdade, trata-se de questão 

posta à análise de magistrados de todo o país desde a instituição das aludidas contribuições. 

Em suma, os operadores jurídicos buscaram o judiciário para saber se o ICMS 

incidente nas operações de circulação de mercadorias deve compor a base de cálculo do PIS e 

da COFINS. 

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Autos do Recurso 

Extraordinário nº 138.284/CE55, o PIS e a COFINS têm sua gênese no artigo 195, I, “b” da 

Constituição, que prevê: 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 

seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 

incidentes sobre:    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 

qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 

empregatício;  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

b) a receita ou o faturamento;  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) 

c) o lucro;   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)56 

Exercendo a competência tributária que a Constituição conferiu à União para a 

instituição das exações em comento, foram editadas as Leis 9.718/88, 10.637/2002 e 

10.833/2003. A primeira concernente ao PIS e à COFINS cumulativos, as últimas ao PIS e à 

COFINS não cumulativos. 

Aludidos diplomas sofreram sucessivas alterações normativas, ora referindo que a base 

de cálculo das aludidas contribuições era faturamento, ora receita (vide as alterações 

promovidas pelas Leis nº 11.941/2009, 12.973/2014). Independentemente destas diferenças 

                                                           
55 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 138.284/CE. Relator o Ministro Carlos Velloso, 

DJ de 28/8/92. Disponível em: “http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=208091” 
56 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=208091
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gramaticais, o Legislador buscou atribuir-lhes o mesmo significado, conceituando-os como a 

soma de todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de suas 

procedências (vide os §§1º e 2º do art. 1º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 e o §1º do art. 

3º da Lei nº 9.718/88, revogado pela Lei nº 11.941/2009). 

Vê-se, portanto, que a solução da controvérsia que foi apresentada ao judiciário paira 

sobre a definição da base econômica eleita pela Constituição no art. 195, I, “b”. Perpassa, 

necessariamente, sobre a definição dos conceitos de “faturamento” e “receita”. 

Historicamente, a posição jurisprudencial dominante socorria a Fazenda, 

reconhecendo a possibilidade de incluir na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS 

o valor atinente ao ICMS. Confira-se abaixo trecho do voto do Desembargador Federal Joel 

Ilan Paciornik, componente da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos 

da Apelação Nº 2006.72.03.003021-0/SC, que a sumariza perfeitamente: 

Saliento ainda que não há que se falar em dupla tributação ou afronta ao art. 

154, I da Constituição Federal pela consideração do valor das operações com 

o ICMS embutido, pois o ICMS incide sobre operações de circulação de 

mercadorias e as contribuições PIS/COFINS, sobre a receita, cabendo notar, 

ainda, que o ICMS incide por dentro, de modo que o valor total da operação 

não pode ser desconsiderado na composição do preço cobrado pela 

mercadoria. 

Importa frisar, além disso, que as Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 

atualmente regulamentadoras do PIS e da COFINS, previram expressamente 

a incidência das contribuições em apreço sobre a totalidade das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação 

contábil. De qualquer maneira, antes mesmo do advento dos referidos 

diplomas legais, o STF já havia firmado o entendimento no sentido de que 

receita bruta corresponde a totalidade das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica, assim explicitando que "...o conceito de receita bruta das vendas de 

mercadorias e serviços coincide com o de faturamento, que, para efeitos 

fiscais, foi sempre entendido como produto de todas as vendas..." (RE 

150.764, voto do Ministro Ilmar Galvão). 

Neste passo, pertinente sinalar que o ICMS integra o preço final da 

mercadoria, isto é, compõe, junto com outros elementos (custos, despesas de 

transporte, etc.) o valor final cobrado do adquirente. A referência ao valor 

devido a título de ICMS, em apartado na nota fiscal, visa apenas a indicar, 

para fins de controle, o quantum a ser compensado, se for o caso, pelo 

comprador, em função da não-cumulatividade. Noutras palavras, o ICMS, não 

obstante cuidar-se de um imposto indireto, assim como o IPI, dele se 

diferencia por ser cobrado "por dentro", ou seja, é embutido no preço total da 

operação, consistindo em uma alíquota, que embora destacada, é incluída no 

preço. E o preço, como se pode concluir, é o produto da venda, computável 
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como receita da empresa, inserindo-se no faturamento e, portanto, somando 

para a base de cálculo do PIS e COFINS.57 

Dos trechos acima, percebe-se que a tese de que é viável a inclusão do ICMS na base 

de cálculo do PIS e da COFINS está calcada nos seguintes argumentos: (1) o ICMS é calculado 

“por dentro” 58 , logo o valor do imposto compõe o valor da operação de circulação de 

mercadorias e, portanto, o conceito de receita bruta; (2) o conceito de receita e faturamento são 

sinônimos; (3) faturamento compreende a totalidade das receitas obtidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua procedência; e (4) que o preço final das mercadorias e ou serviços 

(que formarão o faturamento da empresa) é formado a partir de custos, sejam eles tributários 

ou demais despesas da empresa, o que também compreende o ICMS. 

A interpretação da legislação federal estava pacificada, tanto que o Superior Tribunal 

de Justiça mantinha desde 1992 o posicionamento encampado na Súmula nº 68, que possui o 

seguinte teor: “a parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do PIS”59. 

Apesar de o STJ ter sumulado o entendimento de que o ICMS compunha a base de 

cálculo do PIS e da COFINS, os contribuintes sustentavam que aludida inclusão maculava o 

preceito constitucional estabelecido no art. 195, I, “b” da Carta Magna. 

Por esta razão, a matéria foi submetida ao Supremo Tribunal Federal. Sobreveio em 

08/10/2014 o julgamento do Recurso Extraordinário nº 240.785/MG60, de relatoria do Ministro 

Marco Aurélio. Nesta ocasião, a Suprema Corte proferiu paradigmática decisão favorável aos 

Contribuintes, cuja ementa transcreve-se abaixo:  

TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – CUMULAÇÃO – 

IMPROPRIEDADE. Não bastasse a ordem natural das coisas, o arcabouço 

jurídico constitucional inviabiliza a tomada de valor alusivo a certo tributo 

como base de incidência de outro. 

COFINS – BASE DE INCIDÊNCIA – FATURAMENTO – ICMS. O que 

relativo a título de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação 

de Serviços não compõe a base de incidência da Cofins, porque estranho ao 

conceito de faturamento.61 

Para o Ministro Relator, acompanhado pela maioria, não é possível afirmar que  

                                                           
57 BRASIL. TRF4, AMS 2006.72.03.003021-0, Primeira Turma, Relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 18/12/2007. 
58 Determinação constante na Lei Complementar nº 87/1996 que estabelece que o ICMS integra sua própria base 

de cálculo – Artigo nº 13, §1º, I da Lei Complementar nº 87/1996. BRASIL. Lei Complementar nº 87 de 1996. 
59 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 68. Primeira Seção. DJ 04/02/1993. 
60 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 240.785/MG. Tribunal Pleno. Julgado em 

8/10/2014. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630123 
61 Idem. 
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que os contribuintes da Cofins faturam, em si, o ICMS. O valor deste revela, 

isto sim, um desembolso a beneficiar a entidade de direito público que tem a 

competência para cobrá-lo. A conclusão a que chegou a Corte de origem, a 

partir de premissa errônea, importa na incidência do tributo que é a Cofins, 

não sobre o faturamento, mas sobre outro tributo já agora da competência de 

unidade da Federação.62 

A decisão nos autos do Recurso Extraordinário nº 240.785/MG foi suficiente para 

reaquecer a discussão tanto no âmbito doutrinário quanto no jurisprudencial. Devido ao 

posicionamento favorável aos contribuintes assinalado pelo Supremo Tribunal Federal as 

discrepâncias jurisprudenciais voltaram a se acirrar. 

Por ocasião do julgamento da Apelação/Reexame Necessário nº 5000806-

80.2015.4.04.7111/RS, por exemplo, o Relator Rômulo Pizzolati utilizou expressamente o 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 240.785/MG como razões de decidir: 

Ora, o Pleno do Supremo Tribunal Federal recentemente reconheceu, no 

julgamento do RE nº 240.785 (Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 08-

10-2014), a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo 

da COFINS, por violação ao art. 195, I, "b", da Constituição Federal, ao 

entendimento de que os valores referentes àquele tributo não têm a natureza 

de receita ou faturamento, tudo nos termos do voto do relator. 

Inobstante o julgamento do RE nº 240.785 não tenha sido submetido ao 

regime de repercussão geral, tenho por bem adotar no caso em exame a 

orientação nele contida, de que o ICMS não tem a natureza de faturamento ou 

receita. E, por assim ser, os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos 

da base de cálculo de tributos que incidam sobre aquelas grandezas. 

Assim, entendo que deva ser mantida a sentença que reconheceu o direito à 

impetrante de excluir os valores referentes ao ICMS da base de cálculo 

do PIS e da COFINS.63 

Diante deste cenário de decisões conflitantes envolvendo a mesma matéria, não se 

podia falar em segurança jurídica, seja para a União (que defendia a inclusão do ICMS na base 

de cálculo do PIS e da COFINS) seja aos Contribuintes (que defendiam a exclusão do ICMS 

da base de cálculo do PIS e da COFINS). 

                                                           
62 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 240.785/MG. Tribunal Pleno. Relator Ministro 

Marco Aurélio Julgado em 8/10/2014. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630123 
63 TRF4, APELREEX 5000806-80.2015.4.04.7111, Segunda Turma, Relator Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos 

em 20/08/2015. 
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Ora, é pressuposto à manutenção de um ordenamento jurídico a ideia de segurança 

jurídica, já que eles são concebidos “justamente com o objetivo racional, expressamente 

declarado, de gerar segurança ao jurisdicionado, evitando surpresas e arbitrariedades” 64. 

Destacado no capítulo precedente o importante papel da participação do juiz para 

adequação dos casos concretos às normas constitucionais, destinam-se os tópicos seguintes à 

análise do julgamento do Tema nº 69 da Repercussão Geral, do qual espera-se que proponha 

um fim à discussão atinente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. 

 

3.1 O JULGAMENTO DO TEMA Nº 69 DA REPERCUSSÃO GERAL: O QUE FOI 

DECIDIDO E OS PONTOS QUE REMANESCEM CONTROVERTIDOS 

 

Em 13/12/2007 foi protocolado o Recurso Extraordinário nº 574.706/PR65. O Feito foi 

distribuído à Ministra Carmen Lúcia e em decisão de 25/04/2008 a Suprema Corte reconheceu 

a existência de Repercussão Geral. Surgiu neste momento o Tema número 69 da Repercussão 

Geral, cuja descrição segue abaixo: 

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 195, I, b, da 

Constituição Federal, se o ICMS integra, ou não, a base de cálculo da 

contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.66 

Na petição de Recurso Extraordinário do Leading Case consta expressamente que: 

“pretende o presente mandamus fazer valer a correta interpretação dos conceitos contidos na 

alínea “b” do inciso I do art. 195 da CF”67.  

Vê-se, portanto, que o cerne da demanda estava circunscrito à interpretação dos 

conceitos constitucionais de “receita/faturamento” encampados no artigo 195 da Carta Magna. 

                                                           
64 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Op. Cit., 2012. p. 32 
65 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recuso Extraordinário nº 574.706/PR. Tribunal Pleno. Relatora Ministra 

Cármen Lúcia. Acompanhamento processual disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2585258 
66 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recuso Extraordinário nº 574.706/PR. Tribunal Pleno. Relatora Ministra 

Cármen Lúcia. Acompanhamento processual e íntegra do acórdão disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2585258 
67 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recuso Extraordinário nº 574.706/PR. Tribunal Pleno. Relatora Ministra 

Cármen Lúcia. Para acessar o inteiro teor do julgado, basta fazer login no sistema de processo eletrônico do 

Supremo Tribunal Federal e acessar o seguinte link: 

https://sistemas.stf.jus.br/cas/login?service=http%3A%2F%2Fsistemas.stf.jus.br%2Fpeticionamento%2Fj_sprin

g_cas_security_check 



31 
 

O feito permaneceu sem resolução por anos enquanto as discrepâncias jurisprudenciais apenas 

se acirravam (como demonstrado na abertura deste capítulo). 

Finalmente, em 2017 o processo foi incluído em pauta. O Julgamento foi finalizado 

em 15/03/2017 com resolução favorável aos contribuintes. Na ocasião, a Suprema Corte firmou 

a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. 

O Acórdão foi publicado em 02/10/2017, cuja ementa transcreve-se abaixo: 

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.68 

Pela ementa do julgado, percebe-se que a Suprema Corte abraçou a tese dos 

contribuintes, delimitando o alcance dos termos faturamento e receita empregados no artigo 

195, I, “b” da Carta Magna. 

Há tempos ilustres doutrinadores já haviam se debruçado sobre aludidos conceitos, 

sustentado que nem todo ingresso (entradas) no patrimônio de uma entidade poderia ser 

automaticamente concebido como receita ou faturamento. Por exemplo: receita é conceituada 

                                                           
68 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recuso Extraordinário nº 574.706/PR. Tribunal Pleno. Relatora Ministra 

Cármen Lúcia. Acompanhamento processual e íntegra do acórdão disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2585258 
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por Hugo de Brito Machado como “riqueza nova que se incorpora ao patrimônio da pessoa 

jurídica, influindo no seu resultado (formação do lucro)”69. 

Para Geraldo Ataliba, “o conceito de receita refere-se a uma espécie de entrada. 

Entrada é todo dinheiro que ingressa nos cofres de determinada entidade. Nem toda entrada é 

receita. Receita é a entrada que passa a pertencer à entidade” 70. 

Keppler e Dias71 também afirmaram que pela inclusão do ICMS na base de cálculo do 

PIS e da COFINS 

... teremos um fato jurídico da base de cálculo mais amplo que o fato jurídico 

tributário, contido no antecedente da norma matriz de incidência tributária, o 

que, de fato, representa ofensa ao princípio da capacidade contributiva. 

O sujeito passivo da Cofins não tem capacidade contributiva sobre receitas 

auferidas pelos Estados/Distrito Federal (no caso do ICMS) ou pela União 

Federal (no caso do IPI). Sua carga tributária, em relação à Cofins, portanto, 

limita-se aos valores que serão destinados ao seu ativo por conta da venda de 

mercadorias, prestação de serviços etc. 

O seguinte trecho do Voto da Ministra Carmén Lúcia sumariza o entendimento 

abraçado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 69: 

Toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo 

contribuinte demonstra que o regime da não cumulatividade impõe concluir, 

embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, todo 

ele, não se inclui na definição de faturamento aproveitado por este Supremo 

Tribunal Federal, pelo que não pode ele compor a base de cálculo para fins de 

incidência do PIS e da COFINS72 

De todo modo, apesar de o acórdão do julgamento do Tema nº 69 da Repercussão ter 

sido publicado, o que autoriza as Cortes Regionais a aplicarem imediatamente a decisão em 

casos envolvendo a mesma matéria (em decorrência da previsão do art. 1.040, III do Código de 

Processo Civil)73, a celeuma envolvendo o assunto está longe de terminar. 

                                                           
69 MACHADO, Hugo de Brito. MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Contribuições Incidentes sobre o 

Faturamento. Pis e Cofins. Descontos Obtidos de Fornecedores. Fato Gerador. Inocorrência. In: Revista 

Dialética de Direito Tributário nº 113. São Paulo: Dialética, fevereiro/2005, p. 137. 
70 ATALIBA. Geraldo. Estudos e pareceres de Direito Tributário. Vol. 1. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 

1978. p. 85 
71 DIAS, Roberto Moreira, KEPPLER, Roberto Carlos. Da Inconstitucionalidade da Inclusão do ICMS na Base 

de Cálculo da Cofins. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 75. São Paulo: Dialética, dez./2001, p. 176. 
72 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recuso Extraordinário nº 574.706/PR. Tribunal Pleno. Relatora Ministra 

Cármen Lúcia. Acompanhamento processual e íntegra do acórdão disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2585258 
73 BRASIL. Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015. Art. 1.040.  Publicado o acórdão paradigma: [...] II - os 

processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da 

tese firmada pelo tribunal superior; 
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Os termos receita e faturamento foram esclarecidos pelo Supremo para que os 

operadores do direito possam concretizá-los. Contudo, a sistemática de apuração dos tributos 

em questão (PIS, COFINS e o próprio ICMS) revelam outras dificuldades em relação à 

operacionalização da referida exclusão. 

Na sustentação oral do Julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, o 

Procurador da Fazenda Nacional 74  havia alertado que o reconhecimento da tese dos 

Contribuintes envolveria dificuldades quanto aos critérios de cálculo e, no caso de provimento 

do pleito dos contribuintes, a decisão do STF deveria ser modulada para evitar o esvaziamento 

das contas públicas. 

Uma vez publicado o acórdão do julgamento do Tema nº 69 da Repercussão Geral, a 

União apresentou Embargos de Declaração75 requerendo esclarecimentos quanto aos critérios 

de cálculo da exclusão almejada pelos contribuintes e a modulação dos efeitos da decisão do 

STF. 

Quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão, a União Sustenta que: 

A União havia postulado na sua sustentação oral que, na eventualidade de ser 

provido o recurso extraordinário do contribuinte, a tese desfavorável firmada 

pela Corte Suprema somente produzisse efeitos a partir de janeiro de 2018, à 

vista do vultoso impacto fiscal e da necessidade de garantir o equilíbrio das 

contas públicas conforme exigido na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Desde então, foram ajuizadas mais de 7 (sete) mil novas ações judiciais sobre 

esse tema ou sobre a sua extensão a outras controvérsias. Há mais de 8 (oito) 

mil processos sobrestados nos Tribunais, aguardando a decisão definitiva do 

STF, o que somente ocorrerá com o julgamento de embargos de declaração 

após a publicação do acórdão resultante do citado julgamento. Há, ainda, mais 

de 200 (duzentas) mil execuções fiscais que podem sofrer potencial impacto 

em razão do que vier a ser definido pelo STF. O potencial de impacto nos 

cofres públicos supera a marca dos 250 (duzentos e cinquenta) bilhões de 

reais. 

[...] 

Com a publicação do acórdão, foram opostos embargos de declaração 

requerendo a apreciação do pedido de modulação de efeitos formulado pela 

Fazenda Nacional na sessão de julgamento, e reiterando o pedido de suspensão 

nacional dos processos. Também foi requerida a 

                                                           
74 A integralidade do julgado pode ser conferida no canal do STF no youtube. Devido à extensão do julgado, as 

sessões de julgamento foram divididas em três vídeos, cujos links seguem: 

https://www.youtube.com/watch?v=oIt2uGDES8M ; https://www.youtube.com/watch?v=HaYgbZfNee4 ; 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri6qu0Y1QYw 
75 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recuso Extraordinário nº 574.706/PR. Tribunal Pleno. Relatora Ministra 

Cármen Lúcia. Acompanhamento processual disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2585258 

https://www.youtube.com/watch?v=oIt2uGDES8M
https://www.youtube.com/watch?v=HaYgbZfNee4
https://www.youtube.com/watch?v=Ri6qu0Y1QYw
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integração/modificação/esclarecimento do julgado, inclusive quanto ao 

critério a ser utilizado para apuração do ICMS a ser excluída (caso mantida a 

tese firmada), pois sequer isso foi definido no acórdão, havendo trechos 

contraditórios, uns sinalizando a adoção do critério “ICMS a pagar ou líquido” 

e outros sinalizando a adoção do critério do “ICMS da nota fiscal”76 

Diante das questões levantadas pela União, a Receita Federal editou a Solução de 

Consulta Interna nº 13, para cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado que 

versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Nela, a Fazenda adota postura ortodoxa. Sustenta que “o montante a ser excluído da 

base de cálculo mensal da contribuição é o valor mensal do ICMS a recolher”77. Ou seja, o valor 

residual decorrente do confronto dos créditos e débitos decorrentes da não-cumulatividade do 

ICMS. 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem sinalizado posicionamento em sentido 

oposto. Em alguns precedentes, firmou o entendimento de que se deve excluir o ICMS 

destacado nas notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS. Confira-se: 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA PIS E COFINS, BASE DE 

CÁLCULO, EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69 STF. 1. O ICMS não compõe 

a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins. Supremo Tribunal 

Federal, tema 69 de recursos repetitivos em recurso extraordinário 

(repercussão geral). 2. O ICMS a excluir da base de cálculo das contribuições 

para PIS e COFINS é o destacado nas notas fiscais das operações de venda da 

contribuinte. Precedente desta Corte.78 

TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. DO PIS 

E DA COFINS. TEMA 69 DO STF (RE 574.706). LEIS 9.718/1998 E 

12.973/2014. RETRATAÇÃO. 1. Nos termos do enunciado do Tema 69 - 

STF, o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo para 

a incidência do PIS e da COFINS. 2. A tese jurídica advinda do julgamento 

do RE 574.706 aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados sob a égide da 

Lei 12.973/2014 (TRF4, Arguição de Inconstitucionalidade n. n.º 5051557-

64.2015.404.0000).79 

Apesar disso, alguns Desembargadores do Regional têm chamado atenção à não 

cumulatividade do PIS e da COFINS, para as empresas tributadas pela sistemática do Lucro 

Real. Ressalvam que “pelo sistema da não cumulatividade, também o ICMS incidente nas 

                                                           
76 Alegações do Procurador da Fazenda Nacional, Marcos Vinícius Severo da Silva em Recurso Extraordinário 

Protocolado nos seguintes Autos: TRF4. Apelação/Remessa necessária nº 50006954320174047203. 
77 BRASIL. RFB. Solução de Consulta Interna COSIT nº 13, de 18 de outubro de 2018. Publicada no sítio da RFB 

na internet em 23/10/2018. Disponível em: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95936 
78  TRF4 5000676-37.2017.4.04.7203, Primeira Turma, Relator Marcelo De Nardi, juntado aos autos em 

13/02/2019. 
79 TRF4, AC 2008.72.01.003107-2, Primeira Turma, Relator Alexandre Rossato da Silva Ávila, D.E. 18/12/2018 
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operações que dão direito a créditos do PIS e da COFINS não poderá compor a base de cálculo 

de tais créditos”80. 

Embora haja julgamento vinculante em sede de Repercussão Geral determinando a 

exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o que pode conduzir à precipitada 

conclusão de que a questão jurídica apresentada ao Supremo Tribunal Federal está 

definitivamente resolvida, muitos detalhes permanecem sem solução, notadamente em relação 

à modulação de efeitos. 

Na verdade, a solução definitiva para a matéria apenas será alcançada quando o 

Supremo Tribunal Federal julgar os Embargos de Declaração opostos pela União no RE nº 

574.706/PR. Até que este julgamento ocorra, a análise da teoria dos precedentes instituída pelo 

CPC de 2015 poderá apresentar um esboço prévio da solução que o Supremo adotará. É o que 

se faz no próximo tópico. 

 

3.2 TEORIA DOS PRECEDENTES NO NOVO CPC E O JULGAMENTO DO TEMA Nº 

69 DA REPERCUSSÃO GERAL: HAVERÁ MODULAÇÃO DOS EFEITOS? 

 

Luiz Guilherme Marinoni afirma que “de nada adianta a lei se o cidadão não sabe o 

que esperar dos juízes”81 . Trata-se de uma crítica à histórica instabilidade jurisprudencial 

brasileira. 

Em virtude desta constatação, o Legislador processual trouxe ao Código de Processo 

Civil de 2015 a questão dos precedentes. O que reforça a constatação de Luiz Guilherme 

Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero de que a “tendência hoje é uma aproximação 

entre as tradições do civil law e do common law” 82. Confira-se a redação dos artigos 926 e 927 

o CPC: 

Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 

estável, íntegra e coerente. 

                                                           
80 TRF 4. 5023092-02.2012.4.04.7000/PR. Segunda Turma, Relator Alcides Vettorazzi. Julgado em 23/10/2018. 
81 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 3. ed. rev. atual. e ampliada. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2013. p. 61. 
82 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 

Civil Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, Volume II. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 605. 
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[...] 

Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 

vinculados. 

Pelo teor dos artigos citados, as decisões do STF nos julgamentos de recursos 

extraordinários repetitivos (como o Tema nº 69 da Repercussão Geral) ganharam caráter de 

normatividade e observância obrigatória.83 

Para Guilherme Rizzo do Amaral o art. 926 citado acima demonstra o objetivo de 

tutelar a segurança jurídica, assegurando a previsibilidade das decisões, a 

estabilidade do direito, a confiança legítima no Judiciário, a igualdade entre 

os cidadãos perante o direito, a coerência da ordem jurídica, a garantia de 

imparcialidade, o desestímulo à litigância e o favorecimento de acordos, a 

duração razoável do processo, a eficiência do judiciário, dentre outros 

valores.84 

Em um cenário em que não há precedente editado pelas Cortes Supremas é inevitável 

que ocorram desacordos interpretativos entre os demais Tribunais que compõem o país85. O que 

não se espera é que após o julgamento de uma Repercussão Geral as discrepâncias 

jurisprudenciais e interpretativas acerca do caso concreto aumentem. Esta situação anormal está 

ocorrendo com os julgados destinados à concretização do Tema nº 69 da Repercussão Geral. 

                                                           
83  MACEDO, Elaine Harzheim. Anotações aos arts. 926 a 928. p. 694. In: MACEDO, Elaine Harzheim; 

MIGLIAVACCA, Carolina Moraes (coords.). Novo Código de Processo Civil Anotado. Porto Alegre: OAB RS. 

2015. 
84 AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às Alterações do Novo CPC. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 946. 
85 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Op. Cit., 2015. p. 608. 
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Como ensinam Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, 

um precedente é “a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo elemento normativo 

pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos” 86. 

Nesses termos, com a solução do Tema nº 69 da Repercussão editou-se um precedente 

que deveria vincular a atuação jurisdicional de todos os órgãos que compõem a estrutura do 

nosso Estado. Ocorre que muitos pontos permanecem controvertidos e sem solução, 

notadamente em relação aos critérios de cálculo e da modulação dos efeitos. 

Como visto no tópico precedente, a Fazenda Nacional aduz que a exclusão do ICMS 

da base de cálculo do PIS e da COFINS nos moldes pretendidos pelos contribuintes causará um 

impacto bilionário nos cofres públicos. Cifras que impactarão a prestação de outros serviços 

essenciais do Estado. Por esta razão, sustenta veementemente a necessidade de modulação dos 

efeitos do julgado do Tema nº 69. 

No julgamento do Tema nº 201 da Repercussão Geral (que definiu que é do substituído 

tributário o ônus fiscal do ICMS-ST), o Supremo Tribunal Federal 

modulou os efeitos do julgamento a fim de que o precedente que aqui se 

elabora deve orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à 

sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do 

pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente 

entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações 

fazendárias dos Estados membros e do sistema judicial como um todo 

decidido por essa Corte87 

Apesar de existirem situações análogas em que o Supremo Tribunal Federal modulou 

efeitos de decisões tributárias, a Suprema Corte ainda não sistematizou os critérios 

determinantes que emprega ao aplicar esta técnica. 

Esta ausência de sistematização vem em contraponto ao princípio da Supremacia da 

Constituição e a nova tendência processual de manter a jurisprudência estável e previsível88. A 

verdade é que, até o presente momento, os operadores jurídicos não sabem, de fato, o que 

esperar do Tema nº 69 da Repercussão Geral. 

                                                           
86 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual 

Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Ações Probatórias, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e 

Antecipação dos Efeitos da Tutela. V.2. 10 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 441 a 444. 
87  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema nº 201 da Repercussão Geral. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2642284&numero

Processo=593849&classeProcesso=RE&numeroTema=201 
88 AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às Alterações do Novo CPC. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 946. 
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Ora, quando o STF realiza a interpretação de uma norma Constitucional, espera-se que 

aludida interpretação prevaleça, beneficiando aqueles que compartilhavam do entendimento 

adotado pela Suprema Corte e afastando os ilícitos impostos por aqueles que vilipendiavam a 

Carta Magna. 

É por este motivo que a modulação de efeitos na seara tributária (no caso, modulação 

da decisão do Tema nº 69 da Repercussão Geral) pode tornar-se tão perniciosa. O Estado impõe 

ao contribuinte prestações pecuniárias compulsórias e tolhe parte de seu patrimônio a partir de 

uma interpretação inconstitucional. 

Por outro lado, quando reconhecida a ilegalidade da tributação, o Ente Fiscal esconde-

se atrás do suposto rombo fiscal, olvidando-se que o prejuízo não decorre da restituição do 

patrimônio do contribuinte, mas da má administração dos recursos públicos. 

Está é a crítica do Professor Carlos Venâncio Marcílio, segundo o qual 

[...] é controversa a admissão [...] da limitação da decisão de 

inconstitucionalidade da norma impositiva tributária que obsta aos 

contribuintes o direito à restituição dos tributos recolhidos com base na lei 

inconstitucional. A argumentação contra a eficácia ex nunc da decisão de 

inconstitucionalidade prejudicial aos contribuintes está fundamentada na 

proteção aos direitos fundamentais dos contribuintes, no princípio da 

legalidade, na exigência da moralidade e boa-fé da Administração Pública na 

sua atuação, na impossibilidade do Estado aproveitar-se um ato 

inconstitucional praticado por ele próprio e na vedação ao enriquecimento 

ilícito do Estado.89 

No mesmo sentido já se pronunciou o Desembargador Andrei Pitten Veloso. Confira-

se seus ensinamentos: 

[...] os interesses fazendários jamais podem justificar lesões à Constituição, 

mesmo que mascarados de interesses econômicos e sociais. Se todos os 

cidadãos devem ser uma vontade de realizar plenamente a Constituição, o 

Supremo Tribunal Federal, criado para tutelá-la, está institucionalmente 

obrigado a garantir sua primazia perante todas as ameaças estatais. E [...] a 

relevância de tal dever se agiganta naquelas hipóteses em que ao Estado é 

“incômodo” respeitar a Lei Maior ou suportar os efeitos do seu desrespeito, 

tal qual sucede na edição de leis inconstitucionais que geram expressivas 

                                                           
89 MARCÍLIO, Carlos Flávio Venâncio. Op. Cit. 2009. 73 
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entradas para os cofres públicos – e que, por conseqüência, hão de render 

ensejo a vultosas repetições de indébito.90 

Vê-se que na seara tributária a modulação de efeitos toma contornos mais severos. Não 

se trata do choque de dois princípios, mas da mutilação das diretrizes que sustentam o Estado 

Democrático de Direito. De todo modo, no que concerne à modulação dos efeitos da decisão 

do Tema nº 69 da Repercussão Geral, deve-se aguardar o pronunciamento do Plenário da 

Suprema Corte. 

  

                                                           
90 VELLOSO, Andrei Pitten. A Temerária “Modulação” dos Efeitos da Pronúncia de Inconstitucionalidade 

em Matéria Tributária. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 157. São Paulo: Dialética, outubro/2008. 

p. 12 
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CONCLUSÃO 

 

Em tempos de pós modernidade, as cortes devem estar atentas à plasticidade da 

realidade contemporânea editando precedentes que possibilitem trazer justiça ao caso concreto. 

É justamente para adequar o julgado à realidade que se propõe a modulação dos efeitos. 

Mesmo que esta técnica não se coadune aos princípios fundamentais tributários (já que 

indiretamente valida o enriquecimento ilícito do estado), têm-se cogitado sua aplicação em 

relação ao que foi decidido pela Suprema Corte no Tema nº 69 da Repercussão Geral. O que 

traz insegurança aos contribuintes, que desde o nascimento das Contribuições ao PIS e à 

COFINS sustentam a ilegalidade da inclusão do ICMS em suas bases de cálculo. 

Além disso, embora a legislação e a doutrina reconheçam que às decisões do STF deve 

ser atribuído caráter de normatividade para que a almejada segurança jurídica não seja 

fulminada pelas constantes alterações nas decisões judiciais, a Suprema Corte parece tropeçar 

na histórica tradição brasileira de instabilidade jurisprudencial. 

Foi o que ocorreu com o Julgamento do Tema nº 69 da Repercussão Geral: editou-se 

precedente que não pôs fim à disparidade de conclusões que os operadores jurídicos obtinham 

do judiciário para resolver idênticas situações jurídicas. 

Portanto, até que questões a respeito da modulação dos efeitos sejam resolvidas, quem 

sai perdendo é o jurisdicionado, que, ao contrário da tendência processual atual, paulatinamente 

perde a crença de que o poder judiciário poderá dar respostas às demandas de uma sociedade 

que está em constante metamorfose. 
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