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IMPETRADO, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM RIBEIRAO PRETO/SP

SENTENÇA

Trata-se mandado de segurança que objetiva excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, reconhecendo-se
a inexigibilidade de imposições futuras. Também se pretende compensar créditos decorrentes de recolhimentos indevidos de
período não abrangido pela prescrição quinquenal.
Relatei o que é suficiente. Em seguida, decido.
Sem preliminares, passo ao exame de mérito.
No julgamento do RE 574706, em [5.03.2017, sob regime de repercussão geral, o STF reconheceu ser indevida a
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese. de aplicação obrigatória por juízes e
tribunais inferiores: "O JCMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PJS e da Cofins ".
Segundo a sistemática atual, trata-se de decisão com efeitos vinculantes, embora não tenha ocorrido, até o presente
momento, a publicação do acórdão ou eventual modulação dos efeitos - que adviria de futura e incerta interposição de embargos
declaratórios pela União.
É certo que a Suprema Corte possui competência para delimitar efeitos da declaração de inconstitucionalidade, à luz
de princípios constitucionais relacionados à ordem econômica e à segurança jurídica. Mas também é correto admitir que casos
individuais devam prosseguir nonnalmente pela via do controle difi1so, não havendo causa concreta para suspensão ou adiamento
dos feitos.
Isto garante o direito imediato do contribuinte sem impedir eventual adequação do julgado. pela via recursa!, ao que
for definitivamente apreciado pelo STF - no tocante ao termo a quo da inconstitucionalidade e a outros "detalhes'' que podem
repercutir significativamente na apuração dos créditos.
A compensação será realizada em procedimento próprio, no âmbito da Receita Federal, durante o qual o Fisco
poderá aferir a correção da providência adiantada pelo contribuinte. inclusive quanto ao montante do ICMS que vier a ser
empregado.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e concedo a segurança, para:
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