STF REJEITA PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO PROCESSO EM
QUE DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 17/09/2014, rejeitou,
por unanimidade, os embargos de declaração opostos pela União Federal em
face da decisão que declarou a inconstitucionalidade da antiga redação do art.
7º, inciso I, da Lei nº 10.865/04, que incluía o ICMS e as próprias contribuições
na base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre a importação de
mercadorias e serviços.

A questão havia sido inicialmente apreciada em 20/03/2013, quando, por
unanimidade, o STF concluiu ser inconstitucional a inclusão de ICMS, bem
como do PIS e da COFINS na base de cálculo dessas mesmas contribuições
sociais incidentes sobre a importação de bens e serviços. Na oportunidade, a
União Federal suscitou questão de ordem, pleiteando a modulação dos efeitos
do julgamento, mas a questão foi rejeitada, tendo o Plenário decidido que
eventual modulação só poderia ocorrer com base em avaliação de dados
concretos sobre os valores, o que deveria ser feito na ocasião da análise de
eventuais embargos de declaração.

Diante desse cenário, a União opôs Embargos de Declaração reiterando o
pedido de modulação dos efeitos da decisão, a fim de que esta somente
tivesse efeitos a partir da publicação do acórdão (17/10/2013) ou, então, do
julgamento do feito (20/03/2013). A justificativa do pedido baseou-se na ideia
de que decisão em sentido contrário feriria o princípio da segurança jurídica,
bem como na relevância e excepcionalidade do interesse social, em razão dos
altos valores econômicos envolvidos.

No entanto, os argumentos trazidos pela União não se mostraram suficientes a
justificar o pedido, razão pela qual os Embargos de Declaração foram
rejeitados no recente julgamento. Embora a decisão ainda não tenha sido
publicada, a notícia a seu respeito já traduz o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que os efeitos da decisão proferida no Recurso

Extraordinário nº 559.937 obedecem à regra geral da inconstitucionalidade, ou
seja, o art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.865/04 é inconstitucional desde a sua
origem (30/04/2004).

Assim, recomendamos aos contribuintes que ingressem com medida judicial
visando declarar seu direito à restituição dos valores pagos a maior nos últimos
cinco anos em razão do inconstitucional acréscimo dos valores de ICMS e das
próprias contribuições na base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes
sobre a importação.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

