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M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S  
 
 
Pleno do STF declara a inconstitucionalidade  
da inclusão do ICMS-Importação na base de  
cálculo do PIS e da COFINS Importação       Data: 20/03/2013 
 

 

O Pleno do Supremo Tribunal Federal (“STF”) declarou hoje, por unanimidade de 
votos, a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS-Importação na base de cálculo das 
Contribuições ao PIS e da COFINS também incidentes na importação. 

 

Os Ministros consideraram que a expressão “acrescido do valor do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e 
do valor das próprias contribuições”, constante da parte final do inciso I do art. 7º da 
Lei nº 10.865/04, ultrapassou os limites do conceito de valor aduaneiro, ofendendo 
assim o artigo 149, § 2º, III, “a” da Constituição Federal (“CF”)1. 

  

A União sustentava que o ICMS cobrado do contribuinte está incluído no valor total da 
nota fiscal de venda, compondo o preço da mercadoria ou do serviço, de modo que 
integra a receita bruta e o faturamento, não havendo ofensa ao artigo 149, § 2º, III, “a” 
da CF, quando se utiliza a expressão “valor aduaneiro”. 

  

O julgamento do mencionado processo havia se iniciado em 20.10.2010, quando a 
Relatora, Ministra Ellen Gracie, votou no sentido de negar provimento ao Recurso da 
União, reconhecendo a inconstitucionalidade do inciso I do art. 7º da Lei nº 10.865/04. 
O Ministro Toffoli pediu vista e hoje voltou com seu voto na linha da conclusão da 
Ministra Ellen, o que foi acompanhado por todos os demais integrantes do Tribunal. 

                                            
1
 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e 

de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo. 
(...)  
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001)  
(...) 
III - poderão ter alíquotas:  
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o 
valor aduaneiro; 
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Em linhas gerais, entenderam os Ministros que o rol do artigo 149 é taxativo, não sendo 
possível a ampliação da base de cálculo das Contribuições ao PIS e à COFINS, 
especialmente via por lei ordinária. Ademais, afirmaram que o chamado conceito de 
“valor aduaneiro” obedece normas internacionais, não sendo permitido ao legislador 
ordinário sua modificação.  

 

Por fim, ficou pendente de decisão a questão do alcance da referida declaração de 
inconstitucionalidade, uma vez que a Fazenda Nacional pediu a modulação dos efeitos 
da decisão, para que somente os contribuintes que ajuizaram ações judiciais até a 
presente data possam ter a restituição do que foi recolhido indevidamente. É possível 
que essa questão seja objeto de recurso da Fazenda (Embargos de Declaração), com 
o que ela buscará reduzir a amplitude do julgamento do Supremo. 

 

Vale ressaltar que a discussão travada no referido processo diz respeito tão somente à 
inclusão do ICMS pago quando do desembaraço aduaneiro na base de cálculo das 
Contribuições do PIS e da COFINS incidentes na importação, não tendo efeitos sobre a 
discussão da inclusão do ICMS (nas operações internas) na base de cálculo do 
PIS/COFINS, em que se alega ofensa ao conceito de receita e faturamento (ao 
contrário do caso hoje julgado, em que se alegava que o inciso I do art. 7º da Lei nº 
10.865/04 teria dado uma extensão indevida ao conceito de valor aduaneiro), tese que 
ainda aguarda apreciação do Supremo. 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto e 
sugerimos que a questão seja leva ao Judiciário com a máxima brevidade, tendo em 
vista que a Fazenda Nacional já deu sinais que buscará limitar o direito à restituição 
perante o Supremo. 
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