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Recurso Extraordinário nº 574.706-9 – Paraná 

 

Sumário: 1 – Da inviabilidade de rediscussão do mérito. 2 – Dos 

tópicos dos embargos. 2.1 – Quanto ao suposto erro material e 

omissão. 2.2 – Pretensa omissão e argumentação contraditória entre 

o caso e a questão definida nos RREE 212.209 e 582.461-RG. 2.3 – 

Pretensa contradição com lições doutrinárias. 2.4 – Pretensa 

obscuridade – Diversidade de fundamentos amplos com efeitos 

diversos. 2.5 – Pretensa contradição e obscuridade – Imposto 

destacado x imposto a recolher - Má-fé passível de multa. 3 – Não 

cabimento do pedido de modulação. 4 – Impossibilidade de 

sobrestamento. 5 – Pedido.  

 

IMCOPA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA 

DE ÓLEOS LTDA., já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seus 

advogados que a presente subscrevem, à presença de V. Exa., com fulcro no §2º do art. 

1.023 do CPC, apresentar IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos pela União (Fazenda Nacional), pelas razões a seguir aduzidas, requerendo, desde 

já, a sua inclusão em pauta de julgamento na primeira sessão do Plenário, consoante dispõe 

o § 2º do art. 337 do RISTF. 

 

A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração (petição 

62229/2017 – item 115 das peças eletrônicas) atribuindo-lhes efeitos infringentes ao 

pretender o rejulgamento de questões já sobejamente decididas pelo Plenário deste E. 

Supremo Tribunal Federal, a ensejar que a Embargada se manifeste tempestivamente na 

forma do § 4º do art. 218 do CPC. Referidos embargos não merecem conhecimento ou, no 

caso de serem conhecidos, não podem ser providos, consoante se demonstra a seguir. 
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1 – DA INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO 

 

O v. acórdão enfrentou com clareza solar os frágeis argumentos 

levantados pela Embargante nos presentes autos, tendo o pronunciamento definitivo se 

escorado na jurisprudência desta E. Suprema Corte, firmada em leading cases sobre o 

conceito constitucional de faturamento (RREE 150.755, 150.764, ADC 01, RE 357.950 e 

recentemente reiterada no RE 240.785).  

 

Na análise, ainda que perfunctória, de cada um dos votos proferidos 

no v. acórdão de 227 páginas, verifica-se a reiterada indicação do dispositivo em foco (art. 

195, inciso I, alínea ‘b’, da Constituição da República), em conjunto com o exame 

pormenorizado do conceito constitucional de faturamento (e receita), para se chegar à 

conclusão final, fixada pela maioria absoluta do Plenário, de que “o ICMS não integra a 

base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. 

 

A alegação da Embargante de que supostamente existiria omissão, 

obscuridade, contradição e até erro material no v. acórdão, por “evidente equívoco” (sic 

pág. 4 dos embargos) na linha de argumentação adotada, não se sustenta. E mais do que 

isso: o presente recurso configura primo ictu oculi uma tentativa extrema de rediscutir 

matéria já sedimentada no Plenário deste E. Supremo Tribunal Federal, não sendo tolerada 

tal pretensão pela via dos embargos de declaração,
1
 especialmente nos casos submetidos à 

sistemática da repercussão geral.
2
  

 

Nesse sentido, objetivando desestimular a eternização dos litígios, 

todos os Ministros
3
 deste E. Supremo Tribunal Federal rechaçam vigorosamente a 

                                                           
1
 Art. 505 do CPC. 

2
 “Nessa esteira, vale salientar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem 

rejulgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais 

e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não ocorre no caso sub 

examine. Nesse sentido, confiram-se, a propósito, os seguintes julgados desta Corte: (...)” (STF, Segundos 

Embargos de Declaração no RE 540.829, repercussão geral, Relator Ministro LUIZ FUX, Julgamento 

28.05.15, Plenário – grifos nossos).  

3
 ARE 1033972 AgR-ED, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Julgamento 22/09/2017, Segunda Turma; 

ARE 1018290 AgR-ED/BA - Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Julgamento 15/08/2017, Primeira 

Turma; ARE 987905 ED/RS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento 11/10/2017; AR 

2520 AgR-ED/RJ,  Relator Ministro LUIZ FUX, Julgamento 29/09/2017, Plenário; RMS 34422 AgR-

ED/DF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Julgamento 05/05/2017, Segunda Turma; ARE 1011992 AgR-

ED/RS, Relator Ministro EDSON FACHIN, Julgamento 11/09/2017, Segunda Turma; AI 819341 AgR-

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1033972&classe=ARE-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1018290&classe=ARE-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2520&classe=AR-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2520&classe=AR-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1011992&classe=ARE-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1011992&classe=ARE-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=819341&classe=AI-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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pretensão de rediscussão de matéria pela via dos embargos de declaração. Diante disso, 

considerando que os presentes embargos não se encontram efetivamente apoiados nas 

hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados de plano. 

 

2 – DOS TÓPICOS DOS EMBARGOS 

 

A Embargante aparta-se da verdadeira natureza da lide para 

propor o rejulgamento de questão duplamente decidida pelo Plenário deste E. 

Supremo Tribunal Federal, a primeira em 08/10/2014 no RE nº 240.785 e a segunda em 15 

de março do corrente ano, atinente ao presente feito. 

 

Assim é que, sob a alegação solerte de que “(...) votos da corrente 

vencedora utilizaram-se de argumentos similares, mas não inteiramente coincidentes com 

aqueles (...)” do voto-condutor, de que decorreria “incerteza sobre o fundamento que 

prevaleceu no presente julgado” (sic itens 3 e 4 dos embargos, às págs. 02/03), suscita 

omissões, contradições, obscuridade e até mesmo erro material, todos absolutamente 

inexistentes no v. acórdão proferido, como se demonstrará pormenorizadamente. 

 

Inicialmente cumpre assinalar que a E. Ministra Relatora delimitou 

com precisão cirúrgica o alcance da presente controvérsia, como sendo a “possibilidade 

jurídica de se incluir o valor do ICMS (...) na definição de faturamento para definição da 

base de cálculo do PIS e da COFINS” (sic item 3 do voto-condutor à pág.11 do v. 

acórdão, grifos nossos). 

 

O próprio Ministro GILMAR MENDES, em seu voto vencido, 

corrobora o escopo do presente feito, verbis: “O problema reside, assim, em saber se o 

ICMS destacado nas notas fiscais de vendas de mercadorias ou serviços integra o conceito 

de faturamento, para fins de cobrança do PIS e da COFINS” (sic pág. 112 do v. acórdão, 

grifo nosso).  

 

                                                                                                                                                                                
ED/RJ, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Julgamento 29/09/2017, Primeira Turma; Pet 7170 ED/DF, 

Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento 22/08/2017; Rcl 22375 AgR-ED, Relatora  

Ministra ROSA WEBER, Julgamento 06/10/2017, Primeira Turma; RE nº 981876 AgR-ED, Relator Ministro 

GILMAR MENDES, Julgamento 02/05/2017, Segunda Turma; ARE nº 1015788 ED, Relatora Ministra 

CÁRMEN LÚCIA, Julgamento 06/10/2017, Plenário. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=981876&classe=RE-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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O entendimento esposado pela E. Relatora no sentido da 

impossibilidade de tal inclusão encontra-se respaldado na constatação de que a receita a 

constituir faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS há de ser a receita que 

se integre no patrimônio do contribuinte, “sem reservas, condições ou correspondência no 

passivo”, no dizer de Aliomar Baleeiro, não cabendo ao contribuinte incluir “como receita 

ou faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública” (sic item 9 do voto-

condutor às págs. 25/26 do v. acórdão). 

 

Pois bem: exatamente no mesmo sentido e com base no mesmo 

fundamento manifestaram-se os cinco Eminentes Ministros que acompanharam o voto de 

S. Exa., a saber: 

 

Ministra ROSA WEBER: “Quanto ao conteúdo específico do conceito 

constitucional (de faturamento), a receita bruta pode ser definida como o 

ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo 

e positivo, sem reservas ou condições, (...)” (pág. 79 do v. acórdão). 

 

Ministro LUIZ FUX: “Para fechar o meu raciocínio e firmar meu 

convencimento (...), destaco o seguinte trecho da doutrina do caso julgado e 

erigida pelo nosso Decano, Ministro Celso de Mello. 

‘Portanto, a integração do valor do ICMS na base de cálculo do PIS e da 

COFINS traz como inaceitável consequência que contribuintes passe a 

calcular as exações sobre receitas que não lhes pertence, mas ao Estado-

membro (ou ao Distrito Federal) onde se deu a operação mercantil (art. 

155, II, da CF). A parcela correspondente ao ICMS pago não tem, pois, 

natureza de faturamento (e nem mesmo de receita), mas de simples 

ingresso de caixa (na acepção ‘supra’), não podendo, em razão disso, 

comporta a base de cálculo que do PIS, quer da COFINS” (pág. 84 do v. 

acórdão). 

 

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI: “(...) essa verba 

correspondente ao ICM é do Estado, sempre será do Estado e terá que um dia 

ser devolvida ao Estado; não ingressa jamais, insisto, no patrimônio do 

contribuinte. Em suma, eu penso que a inclusão do ICMS nas bases de cálculo 

do PIS e Cofins subverte, sim, o conceito de faturamento ou de receita, em 

afronta àquilo que dispõe o artigo 195, I, b, da Constituição Federal, como foi, 

com muita propriedade, a meu ver, e com o devido respeito aos argumentos em 

contrário, agora ressaltado pelo Ministro Luiz Fux: o valor corresponde ao 

ICMS - eu, mais uma vez, repiso esse argumento - não possui a natureza jurídica 

de faturamento ou de receita. Por esse motivo é que a incidência dessas 

mencionadas contribuições - o PIS e a Cofins - sobre o tributo estadual fere, 

como disse o Ministro Celso de Mello num voto brilhante, agora reportado pelo 

Ministro Luiz Fux, dentre outros princípios, o princípio da capacidade 

contributiva” (pág. 101 do v. acórdão). 
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Ministro MARCO AURÉLIO: “O conceito de faturamento diz com 

riqueza própria, quantia que tem ingresso nos cofres de quem procede à venda 

de mercadorias ou à prestação dos serviços, implicando, por isso mesmo, o 

envolvimento de noções próprias ao que se entende como receita bruta. Descabe 

assentar 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”. E conclui: “O valor correspondente a este 

último (ICMS) não tem a natureza de faturamento. Não pode, então, servir à 

incidência da Cofins, pois não revela medida de riqueza apanhada pela 

expressão contida no preceito da alínea ‘b’ do inciso I do artigo 195 da 

Constituição Federal” (pág. 105 do v. acórdão). 

 

Ministro CELSO DE MELLO: “Irrecusável, Senhora Presidente, tal 

como assinalado por Vossa Excelência, que o valor pertinente ao ICMS é 

repassado ao Estado-membro (ou ao Distrito Federal), dele não sendo titular a 

empresa, pelo fato, juridicamente relevante, de tal ingresso não se qualificar 

como receita que pertença, por direito próprio, à empresa contribuinte” (grifos 

no original). E mais adiante: “Tenho para mim que se mostra definitivo, 

no exame da controvérsia ora em julgamento, e na linha do que venho expondo 

neste voto, a doutíssima manifestação do Professor HUMBERTO ÁVILA, cujo 

parecer, na matéria, bem analisou o tema em causa, concluindo, 

acertadamente, no sentido da inconstitucionalidade da inclusão dos valores 

pertinentes ao ICMS na base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, 

em razão de os valores recolhidos a título de ICMS não se subsumirem à noção 

conceitual de receita ou de faturamento da empresa (...)” (pág. 185 do v. 

acórdão; grifos no original). 

 

Tem-se, assim, que a controvérsia posta nos presentes autos, quanto 

à “possibilidade jurídica de se incluir o valor do ICMS (...) na definição de faturamento 

para definição da base de cálculo do PIS e da COFINS” foi dirimida de maneira 

harmônica pelo Plenário deste E. Supremo Tribunal Federal, que proveu o Recurso 

Extraordinário da ora Embargada, com fulcro na convicção de que o ICMS incidente sobre 

a venda de mercadoria ou prestação de serviços não constitui receita a integrar a base de 

cálculo da contribuição de que trata o art. 195, I, alínea ‘b’, da Constituição da República.  

 

Tal decisão teve por fundamento jurídico o entendimento uníssono 

da maioria absoluta deste E. Plenário de que o ICMS não constitui receita própria a 

ingressar no patrimônio do contribuinte, mas receita com destinação específica e pré-

determinada, qual seja a do pagamento de tributo a ente público com fato gerador distinto, 

de que decorre a sua não subsunção ao dispositivo constitucional invocado. 

 

Inadmissíveis, por conseguinte, os presentes embargos, mormente 

nos efeitos infringentes que se lhes pretende atribuir a Embargante, pois incabíveis os 

aclaratórios quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, 
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omissão ou contradição, [a parte] vem utilizá-los com objetivo de infringir o julgado e de, 

assim, viabilizar um indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro 

Celso de Mello)”.
4
 

 

A constatação do intuito de reexame da causa é reforçada pela 

análise detalhada de cada uma das argumentações expendidas na peça recursal, de que 

resulta sua evidente improcedência. 

 

2.1 – QUANTO AO SUPOSTO ERRO MATERIAL E OMISSÃO 

 

No que concerne ao erro material alegado pela Embargante quanto 

à invocação do art. 187 da Lei nº 6.404/76 pelos Ministros LUIZ FUX, RICARDO 

LEWANDOWSKI e CELSO DE MELLO como argumento ancilar à não inclusão do 

ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS por não integrarem a receita bruta da 

empresa (logo, em suposto detrimento ao art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77, com a 

redação dada pela Lei nº 12.973/14), cabe ressaltar que são suficientes para espancar a 

alegada erronia os elementos técnicos trazidos à baila pelo E. Ministro DIAS TOFFOLI em 

seu voto vencido. 

 

Com efeito, S. Exa. reproduz manifestação de autoridades 

contábeis de respeitabilíssima cepa para confirmar que os impostos porventura incluídos na 

conta de receita bruta, dela devem ser escoimados juntamente com as devoluções e 

abatimentos, verbis: 

 
“Dessa forma, a contabilização das vendas deverá ser feita por seu valor bruto, 

inclusive impostos, sendo que tais impostos e as devoluções e abatimentos 

deverão ser registrados em contas devedoras específicas, as quais serão 

classificadas como contas redutoras das vendas”.
5
  

 

Tal providência da lei societária visa justamente esclarecer ao leitor 

da Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) qual foi o montante aparente das 

vendas do período e quanto dessas vendas não deve ser entendido como materializado, seja 

                                                           
4
 ARE 998.431 ED-AgR ED/ES; Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgamento 15/09/2017, Plenário. 

5
 MARTINS, Eliseu et al. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com 

as normas internacionais e do CPC. 2. ed. Atlas: 2013, pág. 568 – grifos nossos – transcrição à pág. 209 do 

acórdão. 
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porque foram concedidos descontos incondicionais, que reduziram o valor cheio, seja 

porque foram objeto de cancelamento, resultando no desfazimento do negócio jurídico de 

compra e venda, seja, ainda, porque dizem respeito a ingressos financeiros que não 

pertencem à empresa dada sua natureza de receita pública estadual. 

 

O que se trata nos presentes autos, efetivamente, não é discutir a 

mera literalidade das expressões receita bruta ou faturamento, mas sua definição 

sistêmica, no dizer do E. Mestre Humberto Ávila, “o significado ou o conteúdo semântico 

consolidado pela doutrina, pela legislação e pela jurisprudência que, incorporado pela 

Constituição, não pode ser alterado pelo legislador infraconstitucional”.
6
 O que se buscou 

determinar aqui é se a grandeza representada constitui em sua totalidade ingresso próprio 

da empresa, que é o sujeito passivo da incidência contributiva, ou se, ao revés, encontra-se 

contaminada por valores que serão cancelados em virtude de devoluções, reduzidos em 

virtude de descontos, ou repassados a entes públicos por se tratarem de incidências de 

naturezas distintas das do art. 195, I, alínea ‘b’, da Constituição da República. E tal questão 

foi amplamente e com toda a clareza definido no julgamento encerrado em 15 de março 

passado, concluindo a maioria absoluta do E. Plenário desta Corte que o ICMS não 

constitui receita ou faturamento do sujeito passivo das contribuições ao PIS e à COFINS. 

 

Aliás, o próprio Ministro DIAS TOFFOLI, em seu voto, reconhece 

explicitamente que as vendas canceladas e os descontos concedidos prescindiriam de 

norma legal para serem excluídos do conceito de faturamento ou receita bruta, dado não 

integrarem a materialidade das contribuições ao PIS e à COFINS, verbis: 

 
“Ao lado disso, aquelas mesmas leis estabelecem que não integram a base de 

cálculo dessas contribuições as receitas referentes a certas situações, como 

vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos. As exclusões 

exemplificadas, de fato, prescindiriam de previsão legal, já que estão fora do 

âmbito da materialidade das contribuições em comento, (...)” (pág. 97 do v. 

acórdão). 

 

Destarte, inexiste qualquer erro material quanto à invocação do art. 

187 da Lei nº 6.404/76, pretendendo a Embargante, como se vê, em verdade, o reexame de 

matéria reiteradamente definida pelo Plenário deste E. Supremo Tribunal Federal. 

 

                                                           
6
 ÁVILA, Humberto, In Parecer acerca dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 574.706, 

inédito. 
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Míope a visão da Embargante ao alegar omissão do julgado em 

relação à atual redação do art. 12 do Decreto-lei nº 1.598/77. O que se está a examinar nos 

presentes autos é, no dizer da E. Ministra Relatora, nunca é demais repetir, a “possibilidade 

jurídica de se incluir o valor do ICMS (...) na definição de faturamento para definição da 

base de cálculo do PIS e da COFINS” (sic item 3 do voto-condutor à pág. 11 do v. 

acórdão, grifos nossos). 

 

Como constatado pelo Ministro DIAS TOFFOLI, receitas que 

estejam fora do âmbito de materialidade das contribuições em questão prescindem de 

norma ordinária para sua não inclusão na base de cálculo de tais contribuições, visto 

constituírem grandezas inaptas à mensuração da hipótese de incidência. A contrario sensu, 

na linha do pensamento de S. Exa., a lei ordinária não tem o condão de incluir na base de 

cálculo das contribuições em tela receitas que estejam fora de seu âmbito de materialidade, 

tais como o ICMS, além dos descontos e devoluções. 

 

Efetivamente, o que restou assentado em 15 de março foi que o 

ICMS, assim como as vendas canceladas e os descontos incondicionais (e em relação a 

estes dois últimos itens o Ministro DIAS TOFFOLI manifestou-se concorde) não 

constituem materialidade alcançada pela incidência contributiva do art. 195, inciso I, alínea 

‘b’, da Constituição da República. 

 

Inexistente, por conseguinte, a alegada omissão, cabendo neste 

ponto a rejeição do presente recurso.  

 

2.2 – PRETENSA OMISSÃO E ARGUMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA ENTRE O 

CASO E A QUESTÃO DEFINIDA NOS RREE 212.209 E RE 582.461-RG 

 

Insiste a Embargante em apontar omissão no v. acórdão prolatado, 

agora sob a incabível alegação de não ter sido considerada pelos Ministros que 

compuseram a corrente vencedora “a forte tensão entre a tese aqui acolhida e os citados 

precedentes atinentes à inclusão do ICMS na base de cálculo do próprio ICMS, em vendas 

no mercado interno (RE 212.209 e RE 582.461-RG)” (sic item 14 dos embargos, à pág. 

06, grifo no original). 
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Em verdade, inexiste qualquer correlação entre os precedentes 

citados e a tese vencedora nos presentes autos, como cabalmente esclarecido nos trechos 

abaixo reproduzidos do voto proferido pelo E. Ministro LUIZ FUX no presente feito: 

 
– “E eu verifico, em primeiro lugar, Senhora Presidente, que afastar, pelo 

menos para mim, essa nuvem e esse fantasma, que nós aqui não estamos 

discutindo se é possível incidir tributo sobre tributo, na minha ótica. O que nós 

estamos discutindo aqui é acepção constitucional do faturamento, tal como 

encartado no artigo 195, inciso I” (pág. 81 do v. acórdão). 

 

E mais adiante: “Eu não estou dizendo que tributo não pode incidir sobre 

tributo. Isso é uma técnica nossa, é uma técnica universal. Há pareceres aqui 

onde se demonstra que, no mundo inteiro, é possível tributo sobre tributo. O que 

nós estamos analisando aqui é como se faz a exegese de uma expressão 

constitucional, a ponto de respeitar-se os limites do poder tributário do Estado” 

(pág. 85 do v. acórdão). 

 

Com clareza solar conclui S. Exa. a respeito do tema: “(...) uma coisa 

é a base de cálculo sobre o faturamento derivado do fato gerador do tributo; e a 

outra coisa é exatamente o imposto incidir sobre um tributo, sob o pálio da 

alegação de que o pagamento do tributo que tem como destinatário o Poder 

Público é um faturamento do contribuinte. No meu modo de ver, o voto de Vossa 

Excelência assenta bem essa contraditio in terminis” (pág. 83 do v. acórdão). 

 

Patente, por conseguinte, a inexistência de conexão entre os 

precedentes citados pela Embargante e o presente feito. Nos primeiros discutia-se a 

possibilidade jurídica de o imposto – no caso, o ICMS, ser calculado “por dentro”, vale 

dizer incidir sobre ele próprio. Aqui se discutiu o conceito constitucional de faturamento 

como medida de riqueza para incidência das contribuições ao PIS e à COFINS. E a 

conclusão do Plenário da Corte, por maioria absoluta, é cristalina no sentido de que o 

ICMS cobrado na operação de venda de mercadorias ou prestação de serviços não se 

subsume ao conceito de faturamento para este efeito, sem que isto implique qualquer 

conflito com a decisão anterior de que um tributo pode incidir sobre outro. 

 

Enfatize-se que, se há um ponto de contato entre os precedentes 

citados e a presente controvérsia, ele se consubstancia no trecho do voto do E. Ministro 

GILMAR MENDES proferido no RE nº 582.461, do qual foi Relator, em que S. Exa. 

conceitua a base de cálculo do ICMS (valor da operação mercantil) como o “valor da 

venda do produto e o valor que o contribuinte de direito deve pagar ao Fisco a título de 

ICMS. A soma das quantias corresponde à operação mercantil” (sic pág. 185 do v. 

acórdão no RE referido – grifos nossos). 
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Neste ponto S. Exa. faz o distinguishing, não como pretendido pela 

Embargante, mas, ao contrário, referendando a tese da Embargada de que o 

faturamento/receita, base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, decorre tão 

somente da primeira dessas parcelas (“valor da venda do produto”). 

 

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do alegado no presente 

recurso, tanto a corrente majoritária como a vencida apreciaram a questão, decidindo pela 

dessemelhança entre os acórdãos referidos. 

 

Improcede, por conseguinte, mais uma vez o presente recurso pela 

inexistência da pretensa omissão e contradição afoitamente apontadas pela Embargante. 

 

2.3 – PRETENSA CONTRADIÇÃO COM LIÇÕES DOUTRINÁRIAS 

 

Evidencia-se, novamente, a pretensão inequívoca da Embargante 

de submeter a novo julgamento matéria já decidida em Plenário por maioria absoluta por 

duas vezes – a primeira no RE 240.785, em acórdão do qual a Embargante não opôs 

embargos, ou seja, manifestando sua anuência sem entender pela presença de qualquer 

vício; e a segunda na sessão de 15 de março do corrente ano, nos presentes autos.  

 

A Embargante interpreta as citações de alguns dos votos 

vencedores a trechos da obra de Aliomar Baleeiro e Ricardo Mariz de Oliveira para deles 

extrair conclusões diversas das da corrente majoritária, em verdadeiro exercício de 

CENSURA à ampla liberdade na formação da convicção dos eminentes Julgadores.  

 

Porém, tal situação, ainda que ocorresse, o que só se admite para 

argumentar, não configuraria contradição à luz do v. acórdão recorrido, visto que esta é 

sanável mediante embargos de declaração somente quando os fundamentos do acórdão e a 

sua conclusão são distintos, na acepção já reiteradamente definida por esse E. Supremo 

Tribunal Federal.
7
 

 

                                                           
7
 AP 470 EDj-décimos quartos, Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA, Julgamento 05/09/2013, Plenário; 

RE 556180 ED, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, Julgamento 15/03/2011, Segunda Turma, EMENT 

VOL-02495-01 PP-00139) 
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Com efeito, é curial que a invocação de trechos de doutrinadores 

não vincula o Julgador ao pensamento do autor citado. Não é este o juiz, mas sim aquele. 

É sabido que não raro trechos idênticos são citados por ambas as partes em um processo. 

No presente caso, julgado da Eminente Ministra ROSA WEBER serviu de arrimo a 

argumentos da Recorrente, ora Embargada, como da Recorrida, ora Embargante.
8
 

 

O intérprete, ao servir-se de uma referência doutrinária ou 

jurisprudencial, busca extrair dela a nuance argumentativa que sustenta a sua convicção, 

sem peias ou amarras que o vinculem às crenças do autor. 

 

Não existe, por conseguinte, contradição (razão de decidir diferente 

da conclusão) e tampouco citação contraditória, como inusitadamente pretende a 

Embargante. A invocação pela Embargante desta da ‘citação contraditória’ constitui, em 

verdade, teratologia jurídica a configurar evidente contradição em termos.
9
 

 

Descabem, portanto, os presentes embargos também sob esta ótica. 

 

2.4 – PRETENSA OBSCURIDADE – DIVERSIDADE DE FUNDAMENTOS 

AMPLOS COM EFEITOS DIVERSOS 

 

Ainda aqui, a Embargante parte de falsa premissa ao sustentar que 

“os votos que compuseram a maioria adotaram fundamentos com amplitude diversa e com 

impactos diferentes sobre o ordenamento jurídico pátrio” (sic item 34 dos embargos, à 

pág. 13). 

 

Extrai-se dos trechos acima transcritos dos votos proferidos pela 

corrente majoritária que o v. acórdão embargado encontra seu fundamento central na 

constatação de que o ICMS cobrado na venda de mercadorias ou prestação de serviços não 

integra o conceito constitucional de faturamento para efeitos da incidência das 

contribuições do PIS e da COFINS por não constituir grandeza apta a mensurar os 

                                                           
8
 “(...) eu vou me permitir, Senhora Presidente, fazer a leitura do voto que proferi no RE 606.107-RS, porque 

ele, curiosamente, foi citado pelas duas correntes.” 

9
 Vale referir ao parecer da lavra do saudoso jurista José Luiz Bulhões Pedreira dando pela 

inconstitucionalidade da Lei 8.200/90, citado como supedâneo da tese oposta no voto vencedor proferido 

pelo E. Ministro NELSON JOBIM (Redator para o acórdão no RE 201.465-6/MG).  
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ingressos de riqueza própria nos cofres dos contribuintes, donde a Tese fixada sob o nº 69 

da repercussão geral, de meridiana clareza:“O ICMS não compõe a base de cálculo para 

fins de incidência do PIS e da COFINS”. 

 

Sob o pretexto de determinar os impactos de tal decisão sobre o 

ordenamento jurídico pátrio, pretende a Embargante, ainda esta vez, o rejulgamento do 

feito, fazendo vista grossa ao fato de que o único impacto desse v. acórdão é o de vedar a 

cobrança do PIS e da COFINS sobre o ICMS incidente na venda da mercadoria ou na 

prestação do serviço. 

 

A “potencialidade revolucionária que o acórdão embargado 

possui”, no dizer da Embargante (sic item 35 dos embargos, à pág. 13), e a observação de 

doutrinador citado por Ministros que sustentaram a tese oposta, só demonstram irracional e 

iracundo inconformismo face à decisão soberana do Plenário desta Suprema Corte. 

 

Assim é que, somente a título de exemplo, a pretensa 

impossibilidade de se fazer incidir o ICMS sobre o ICMS, uma das “insólitas 

consequências jurídicas” do v. acórdão embargado, no dizer do referido doutrinador (sic 

item 35 in fine dos embargos, à pág. 13) contraria frontalmente a decisão nele contida, 

visto referir-se a tema que não diz respeito à discussão travada e sabia e objetivamente 

resolvida na presente lide. 

 

Não cabe, por conseguinte, também neste aspecto, o acolhimento 

desses embargos, visto que inexistente obscuridade quanto aos efeitos da sólida 

fundamentação em que se calcou a decisão proferida pelo Pleno deste E. Supremo Tribunal 

Federal. 

 

2.5 – PRETENSA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – IMPOSTO DESTACADO 

X IMPOSTO A RECOLHER – MÁ-FÉ PASSÍVEL DE MULTA  

 

Recende a má-fé a alegação da Embargante de que caberia ao v. 

acórdão embargado esclarecer se o valor a ser decotado do PIS e da COFINS corresponde 

ao imposto incidente sobre a operação de venda de mercadorias ou prestação de serviços, 

ou se corresponde ao imposto recolhido em cada etapa da cadeia. 
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À toda evidência, o valor do ICMS a ser decotado do PIS e da 

COFINS deverá ser exatamente o mesmo valor que foi ou que teria sido indevidamente 

considerado pelo sujeito passivo dessas contribuições em sua base de cálculo, causando 

espúria majoração. Logicamente, se não cabe incluir o ICMS na base do PIS e da COFINS, 

é precisamente o ICMS que erroneamente compôs ou comporia a base de cálculo dessas 

contribuições que deve ser excluído, e não qualquer outro. 

 

E neste caso, é o próprio valor destacado na nota fiscal, já que é 

esse montante que o contribuinte incluiu ou incluiria indevidamente como sendo seu 

faturamento/receita – base de cálculo das contribuições sociais. Assim, pouco importa 

quem pagou o ICMS na cadeia como alega a Embargante, pois, conforme salienta a E. 

Ministra Relatora, “conquanto nem todo montante do ICMS seja imediatamente recolhido 

pelo contribuinte posicionado no meio da cadeia (distribuidor e comerciante), ou seja, 

parte do valor do ICMS destacado na ‘fatura’ é aproveitado pelo contribuinte para 

compensar com o montante do ICMS gerado na operação anterior, em algum momento, 

ainda que não exatamente no mesmo, ele será recolhido e não constitui receita do 

contribuinte, logo, ainda que, contabilmente, seja escriturado, não guarda relação com 

a definição de faturamento para fins de apuração da base de cálculo das 

contribuições” (sic item 7 do voto, às págs. 23/24 do v. acórdão).  

 

Destarte, inexiste contradição ou obscuridade no v. acórdão na 

medida em que ele é cristalino quando considera o regime não cumulativo do ICMS, e 

avalia seu impacto na base de cálculo das contribuições. A Embargante faz nítida 

confusão entre o valor a restituir (que é de PIS e COFINS), com o valor que 

indevidamente compôs a sua base de cálculo (parcela do ICMS, cuja não cumulatividade 

foi muito bem explorada pela E. Ministra Relatora). 

 

Por isso se verifica a má-fé da Embargante ao tentar confundir os 

E. Ministros Julgadores como se a Embargada pretendesse a restituição de ICMS quando, 

na realidade, pretende a neutralidade dos efeitos do ICMS no que toca ao PIS e à 

COFINS de cada contribuinte da cadeia. Em outras palavras, o objeto do presente RE não 

é quanto à base de cálculo do ICMS, e sim do PIS e da COFINS.  
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O alegado fica ainda mais robustecido no exemplo contido no voto-

condutor
10

 e destacado pela Embargante (item 44 dos embargos, à pág. 13). A exclusão na 

base de cálculo no conjunto das etapas apresentadas deverá necessariamente ser de 45 

porque a majoração da base de cálculo nas três etapas consideradas no exemplo totalizou 

45. Com efeito, naquele exemplo, o distribuidor submeteu o valor de 200 ao PIS e à 

COFINS, quando deveria ter submetido 180, o distribuidor submeteu 150, quando deveria 

ter submetido 135 e o industrial submeteu 100, quando deveria ter submetido 90. 

 

A exclusão de 45 unidades de ICMS na base de cálculo do PIS e da 

COFINS corresponde, por conseguinte, exatamente à espúria majoração da base de cálculo 

dessas contribuições nas três etapas do exemplo, como decorrência da sistemática 

vigorante anteriormente à presente decisão. Teriam sido pagos, no exemplo citado, PIS e 

COFINS sobre uma base de cálculo inconstitucionalmente acrescida de 45 nas três etapas 

exemplificadas (10 pelo industrial + 15 pela distribuidora + 20 pelo comerciante). 

 

A afirmação da Embargante de que a exclusão integral do ICMS 

destacado na nota resultaria na “dedução cumulativa de tributo não-cumulativo” (sic item 

43 dos embargos, à pág. 15, grifos no original), constituindo no exemplo do voto-condutor 

“um valor que não se adéqua a tese adotada, já que supera, em muito, o que foi 

transferido ao  Estado” (sic item 44 dos embargos, à pág.16) está a demonstrar confusão 

mental da Embargante ou evidente má-fé, visto que o valor indevidamente transferido ao 

Poder Público corresponde à alíquota do PIS e da COFINS aplicada à base majorada de 45 

no conjunto das etapas exemplificadas e não a qualquer outro valor pretendido pela 

Embargante. 

 

Em resumo, resta evidenciado no exemplo do voto-condutor que, a 

despeito de o ICMS recolhido em cada etapa da cadeia somar 20 unidades, a base de 

cálculo do PIS e da COFINS foi indevidamente acrescida do ICMS destacado por cada um 

dos contribuintes nas correspondentes etapas de circulação da mercadoria, totalizando 45. 

 

                                                           

10
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Não é por outra razão que a E. Ministra Relatora cuidou de 

explicitar na própria ementa do v. acórdão: 

 
“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” 

(grifos nossos). 

 

Verificada, portanto, a total falta de obscuridade e contradição 

apontada pela Embargante, devem também ser rejeitados os embargos no presente aspecto. 

 

Nesse ponto, cabível inclusive a aplicação de multa, consoante 

dispõe o inciso VII do artigo 80, c/c art. 81 e § 2º do art. 1026, todos do CPC, c/c art. 339 

do RISTF, para que seja penalizada a Embargante por evidente má-fé ao utilizar artifícios 

argumentativos cuja única finalidade é tentar confundir os Julgadores acerca de aspectos 

aclarados não somente no corpo do v. acórdão recorrido, como em sua própria ementa, 

bem como protelar o seu cumprimento e aplicação.
11

  

 

Saliente-se que é firme a jurisprudência dessa E. Corte no sentido 

de repelir a conduta do jurisdicionado que atente contra o postulado da lealdade processual, 

ainda que se trate de ente público, como no presente caso.
12

 

 

3 – NÃO CABIMENTO DO PEDIDO DE MODULAÇÃO 

 

O pedido de modulação temporal dos efeitos da decisão para 

aplicá-los “ex nunc, após o julgamento dos presentes embargos” (sic pág. 23 dos 

embargos) não está a merecer outro deslinde senão sumária rejeição.  

 

Mais uma vez mergulha a Embargante em confusas razões que 

giram em torno da suposta promoção de “profundas alterações no sistema jurídico 

tributário”, “podendo alcançar um sem número de tributos”, provocando “uma mudança 

                                                           
11

 AO 1780 AgR-ED, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Julgamento 18/10/2016, Primeira Turma; AC 

4259 AgR-ED, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão Ministro DIAS TOFFOLI, 

Julgamento 06/02/2017, Segunda Turma. 

12
 AI 193779 AgR-ED, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro CELSO DE 

MELLO, Julgamento 13/06/2000, Segunda Turma, EMENT VOL-02034-02 PP-00372. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1780&classe=AO-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4259&classe=AC-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4259&classe=AC-AgR-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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dos preços relativos da economia”, impondo “uma reforma tributária”, e/ou possibilitando 

“restituições que implicarão em vultosas transferências de riqueza dentro da sociedade” 

(sic págs. 17 e 18 dos embargos). 

 

A partir daí, embrenha-se a Embargante em suposições e 

verdadeiros exercícios de futurologia, na vã tentativa de apontar os seguintes itens 

principais para tentar colocar de pé o pedido extremado que formula, arrimando-o, todavia, 

em razões de flagrante fragilidade: a) impacto financeiro e orçamentário (não 

comprovado); b) transferências aleatórias de riqueza social, e c) dificuldades operacionais 

para a aplicação retroativa do entendimento.  

 

Ora, não se encontra em qualquer um dos pontos suscitados pela 

Embargante UMA ÚNICA justificativa capaz de corroborar o seu extremado pedido de 

modulação temporal na modalidade ex nunc, como veremos adiante. 

 

A confusão engendrada pela ora Embargante já fora percebida pelo 

ilustre representante do Ministério Público Federal, quando do julgamento do presente 

feito pelo Pleno. Cabe assinalar a manifestação oral do Vice-Procurador-Geral da 

República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, verbis: “Por fim, me impressinou muito 

o pronunciamento do advogado da Fazenda Nacional. Ele quase me convence de que se 

pagarmos mais impostos pagaremos menos. E que se pagarmos menos impostos, 

pagaremos mais. Eu quase acreditei na tese, Sra. Presidente, mas não é possível. Há uma 

contradição em termos nessa sustentação oral”.
13

 

 

Os embargos opostos carecem da comprovação necessária a 

embasar o pedido de modulação. Note-se que o requisito de necessária prova dos efeitos 

negativos alegados, com o amadurecimento da jurisprudência do E. Supremo Tribunal 

Federal, passou de mero filtro de aceitação para condição necessária à invocação e 

aplicação do instituto da modulação. Nesse sentido multiplicam-se as decisões de nossa 

Corte Constitucional.
14

 

 

                                                           
13

 Transcrição de vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=tGpANl1ltAY 

14
 RE 559.937, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento 17/09/2014, Plenário; RE 595.838-ED, Relator 

Ministro DIAS TOFFOLI, Julgamento 18/12/2014, Plenário; RE nº 540.829, Relator Ministro LUIZ FUX, 

Julgamento 28.05.2015, Plenário. 

https://www.youtube.com/watch?v=tGpANl1ltAY
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É imprescindível que a alegação sobre a qual se fundamenta o 

pedido de modulação de efeitos, quando levantada pela parte interessada, esteja 

robustamente comprovada. Essa é a firme orientação sufragada por este E. Supremo 

Tribunal Federal.
15

 

 

Isso, por si só, já é razão suficiente para que o pedido de 

modulação temporal, tal como formulado nos presentes embargos, seja vigorosamente 

rechaçado por essa E. Corte. 

 

Com efeito, a mera especulação sobre o montante pretensamente 

envolvido na lide, como também acerca do eventual impacto sistêmico, não é suficiente 

para embasar o excepcional e inusitado pedido de modulação, que deve necessariamente 

vir acompanhado de provas. Sem sombra de dúvida, não consta nos presentes autos 

qualquer prova que possa corroborar a alegação especulativa (aliás, a própria Embargante 

reconhece desconhecer o impacto, alegando “realisticamente, ser extremamente difícil 

estimar tais dados com precisão” sic, pág. 19 dos embargos), razão pela qual o recurso 

fazendário, também no tocante ao pleito de modulação, deve ser rechaçado 

preliminarmente.  

 

Se essa questão preliminar, quanto ao pedido de modulação, for 

superada, o que só se admite por amor ao debate, melhor sorte não há de assistir ao recurso 

da Embargante. Vejamos.  

 

O argumento pragmático ou consequencialista de cunho 

econômico, consistente no “rombo” das contas públicas, tão propalado na petição dos 

embargos, não pode nortear o julgamento sobre eventual modulação. Isso porque tal 

argumento deve se limitar a corroborar ou subsidiar na tomada de decisão, que deve ser 

necessariamente centralizada pelo argumento jurídico, sobre a adequação ou não do ato 

normativo ou da sistemática em questão em relação à máxima eficácia e maior concretude 

dos princípios e preceitos insculpidos na Constituição da República.  

 

O argumento econômico (subsidiário ou complementar) deve ser 

considerado à luz do parâmetro maior que é a Constituição da República, cedendo 

                                                           
15

 RE 634.578-ED, Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA, Julgamento 08/05/2012, Segunda Turma. 
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necessariamente espaço aos argumentos jurídicos de adequação (ou não) da sistemática 

impugnada aos seus elevados ditames. E o mister desta E. Corte Suprema há de se 

desempenhar a partir do parâmetro único da Lei Maior, e não com uma calculadora para 

verificar eventual impacto orçamentário.  

 

É inerente às disputas tributárias que grande contingente em 

dinheiro esteja em jogo, tanto para os cofres públicos como também para os contribuintes. 

Afinal, há o outro lado da moeda nessa visão consequencialista, já que a imposição de 

certas “derrotas” judiciais (vence sempre a Constituição) pode levar as empresas, por 

exemplo, a demitir funcionários, rever seu plano estratégico de crescimento, estancar  

investimentos produtivos, até mesmo desembocar em recuperação judicial e/ou falência.  

 

Levando em conta que o argumento ad terrorem de “rombo” nas 

contas públicas não se presta a fundamentar eventual modulação pró-Fisco, muito menos 

sem qualquer prova, então decorre logicamente a rejeição do recurso também nesse ponto.  

 

É importante observar também a mensagem pedagógica que seria 

emitida para a sociedade por esta E. Corte em pleno exercício da jurisdição constitucional. 

Admitir eventual modulação nesse caso equivaleria a chancelar as violações à Lei Maior, 

amenizando, neutralizando e até sobrepondo os efeitos naturalmente decorrentes de 

decisão tomada pela maioria absoluta de seus membros, em canhestro acatamento do 

evidente enriquecimento indevido do Estado, que se locupletaria com a legislação viciada. 

 

Na presente situação, tal locupletamento evidencia-se ainda mais, 

na medida em que o Fisco colocou-se na confortável posição de refém de sua própria 

estratégia protelatória. Isso porque a definição da matéria por este E. Supremo Tribunal 

Federal em prol da não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS remonta 

a agosto de 2006, quando se configurou o entendimento da maioria absoluta do Plenário 

(RE 240.785) ora reiterado no presente v. acórdão. 

 

Caberia à União atentar aos efeitos daquela decisão e precaver-se 

adequadamente nos orçamentos subsequentes em relação à derrota que se tornou patente 

desde então, promovendo as alterações estruturais necessárias a remediá-la sem incorrer 

em supostos prejuízos que não advêm do julgado, mas sim de sua própria inércia.  
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Como se não bastasse, é também falaciosa a afirmação de que o 

suposto “rombo” ocorrerá de uma só vez aos cofres públicos. Isso porque tal efeito será 

necessariamente pulverizado ao longo dos anos, a partir do trânsito em julgado das ações 

individuais, tendo em vista as hipóteses previstas de recuperação dos valores recolhidos 

indevidamente pelos contribuintes, a saber: pela longa via do precatório; pela habilitação e 

compensação, sob rigorosa fiscalização da Receita Federal; e finalmente pelo levantamento 

dos depósitos judiciais, que só há de ocorrer após escrutínio da Fazenda Nacional, com 

eventual pedido de penhora de importâncias para garantia de outros débitos fiscais. 

 

Por outro lado, essa injeção de recursos na economia nacional, 

ainda que paulatina, alinha-se à política econômica que vem sendo implementada pelo 

Governo Federal, favorecendo a retomada do crescimento por via da circulação de riqueza, 

o que resulta no crescimento do PIB e, por via de consequência, no próprio aumento da 

arrecadação. Neste sentido as recentes medidas de liberação de parcelas do FGTS e do 

PIS/PASEP. 

 

Verifica-se, portanto, que não há qualquer prejuízo irreversível à 

economia brasileira, como quer fazer crer a Embargante. O entendimento no sentido 

contrário, pela modulação, aí sim seria capaz de esvaziar completamente o próprio 

conteúdo da decisão tomada pela maioria absoluta do órgão jurisdicional máximo do País 

em obediência ao art. 97 da Lei Maior.  

 

Isso, em claro enfraquecimento, a um só tempo, da força normativa 

da Constituição, dos precedentes que devem ser aplicados de maneira coerente, estável e 

íntegra (como estabelecido pelo CPC, cf. art. 926), e da importância do próprio Supremo 

Tribunal, na medida em que, aí sim, tergiversaria pela primeira vez no sentido contrário à 

farta, ampla e remansosa jurisprudência que sedimentou desde a promulgação da 

Constituição da República sobre o conceito constitucional de faturamento. 

 

Não há, in casu, qualquer pretensa violação ao princípio da 

segurança jurídica. Com efeito, em notável memorial elaborado para o caso específico, o 

Professor HUMBERTO ÁVILA dedica tópico específico para rebater o pleito fazendário 

no sentido de eventual modulação temporal dos efeitos da decisão, ocasião em que registra 



 

20 

 

peremptoriamente que segurança orçamentária não é segurança jurídica, cabendo apenas e 

tão somente a esta fundamentar o pedido de modulação.
16

  

 

Ao revés, eventual modulação dos efeitos do presente v. acórdão 

constituiria, aí sim, evidente afronta ao princípio da segurança jurídica. Ao reiterar em 15 

de março do corrente ano decisão na mesma linha da prolatada por outra composição de 

Plenário, em 08/10/2014 (RE 240.785), essa E. Corte manteve estável, íntegra e coerente 

sua jurisprudência, homenageando, como sói, exatamente o princípio da segurança 

jurídica. 

 

A prevalecer o pleito de modulação na modalidade ex nunc, 

teríamos uma aberração jurídica com desastrosos desdobramentos, prenunciando 

verdadeiro cataclisma a bombardear de morte a segurança jurídica. E a razão é singela: 

desapareceria imediata e perenemente a razão de ser do contencioso tributário judicial, o 

que implicaria na evidente violação aos direitos e garantias fundamentais dos contribuintes 

e a frequente extrapolação dos poderes de tributar, que passariam a ser ilimitados, com 

aniquilação do chamado Estatuto do Contribuinte contido na Lei Maior.  

 

A consequência funesta seria um retrocesso de mais de duzentos 

anos do atual estágio do processo civilizatório, alcançado às custas de sangue e suor, ao 

devolver à relação tributária a odiosa característica de uma relação de poder, e não jurídica. 

Desapareceria, nesta absurda situação, o interesse prático no ajuizamento de ações que 

questionam a legitimidade de tributos e aumentos de alíquotas arbitrários.  

 

De fato, equivaleria a uma negativa de prestação jurisdicional a 

perspectiva de que ao final do iter processual lograr-se-ia pura e simplesmente um efeito 

temporal modulado dali para o futuro, capaz de desdizer o afastamento do ato ou da prática 

inconstitucional. E o que é pior, com a chancela e perante o órgão máximo do Poder 

                                                           
16

 Nesse sentido, destaca o festejado Mestre que: “4.23. Por fim, é preciso dizer que a perda de arrecadação 

com a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições não é 

fundamento para a manutenção dos efeitos pretéritos de lei inconstitucional. O fundamento é a segurança 

jurídica, não a segurança orçamentária. Fosse a perda da arrecadação fundamento para manter efeitos de 

leis inconstitucionais, quanto mais gravosa fosse a lei, e maior fosse a arrecadação dela resultante, maior 

seria a chance de ela ser mantida. Quanto mais inconstitucional ela fosse mais chance teria de ser 

declarada... constitucional! Seria a institucionalização do princípio do quanto pior, melhor”. ÁVILA, 

Humberto. A Inconstitucionalidade da Inclusão do ICMS na Base de Cálculo do PIS/COFINS. Contribuições 

e Imposto sobre a Renda: estudos e pareceres. São Paulo: Malheiros, 2015, págs. 27-28. 
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Judiciário, último bastião de proteção e defesa dos direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos (e contribuintes). 

 

Além disso, violaria flagrantemente o princípio basilar do Estado 

Democrático de Direito de livre acesso à Justiça,
17

 que seria tolhido em prol de interesses 

governamentais momentâneos e oportunistas, de cunho consequencialista invariavelmente 

ad terrorem. 

 

Quanto às supostas “transferências aleatórias de riqueza social” os 

frágeis argumentos da Embargante se limitam a elencar algumas das possíveis formas de 

recomposição do atual patamar arrecadatório atribuindo ênfase em políticas de governo 

relacionadas ao aumento de alíquotas, cujo tom é mais de ameaça do que de preocupação 

em recompor uma injustiça que se vem prolongando há décadas, como se tais providências 

esgotassem o arsenal do Estado para recompor as contas públicas.  

 

No tocante ao fragilíssimo argumento no sentido de que a decisão 

tomada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal acarretaria eventuais “dificuldades 

operacionais para a aplicação retroativa do entendimento”, ao suposto fundamento de 

que “a Receita Federal do Brasil não dispõe de dados para aplicar a decisão em questão, 

de forma puramente retroativa, adequadamente” (sic pág. 22 dos embargos), descabem 

maiores digressões.  

 

Admiti-lo seria simplesmente subverter toda a ordem 

constitucional, na medida em que essa E. Corte Suprema tivesse que atender nas suas 

decisões aos requisitos permitidos pelos programas ou softwares utilizados pela Receita 

Federal do Brasil na arrecadação tributária. Tal argumento chega a ser ofensivo à 

autoridade dessa Augusta Corte na sua tomada soberana de decisões, razão pela qual 

também sob esse argumento deve ser rechaçado o recurso fazendário.  

 

 

                                                           
17 Tal aspecto não fugiu à arguta observação do Ministro GILMAR MENDES ao constatar que não se pode 

simplesmente ignorar os contribuintes que questionaram a exação declarada inconstitucional, pois “do 

contrário nós suprimiríamos o direito de ação” (RE 680.089, Relator Ministro GILMAR MENDES, 

Julgamento 17/09/2014, Plenário). 
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Igualmente ofensivo é o pleito da Embargante para aplicação da 

modulação na modalidade ex nunc, sem qualquer ressalva aos casos judicializados ou 

impugnados administrativamente, o que se afigura violador dos mais comezinhos 

princípios do Direito.  

 

Cabe lembrar que a jurisprudência específica sobre modulação em 

matéria tributária foi inaugurada sob a condução do E. Ministro GILMAR MENDES e 

contou com o expresso respeito aos casos já judicializados ou impugnados 

administrativamente. Na ocasião, perderam o direito ao afastamento pretérito da exação 

inconstitucional unicamente aqueles contribuintes que permaneceram inertes até a data de 

conclusão do julgamento (RREE 556.664, 559.882 e 560.626, todos de relatoria do 

Ministro GILMAR MENDES, e RE 559.943, este de relatoria da E. Ministra CÁRMEN 

LÚCIA).  

 

Portanto, na eventualidade de superação de todos os pontos antes 

levantados quanto à impertinência da modulação, o que só se admite por amor ao debate, 

devem-se respeitar, ao menos, as situações judicializadas e impugnadas 

administrativamente. 

 

Diante do exposto, requer a Embargada o vigoroso rechaço do 

pleito formulado pela Embargante também quanto ao pedido de modulação temporal, com 

a aplicação do tradicional efeito ex tunc, como regra geral vem ocorrendo desde a 

proclamação da República. Isso porque, não há qualquer razão capaz de permitir a 

aplicação excepcional da modalidade ex nunc, como requerida no presente recurso.  

 

Caso assim não entenda essa E. Suprema Corte, o que só se admite 

ad argumentandum, subsidiariamente, então que, ao menos, se aplique o precedente que 

foi inaugurado pelo E. Ministro GILMAR MENDES no julgamento que declarou a 

inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/91 (RREE 556.664, 559.882, 

560.626 e 559.943), ou seja, com o necessário respeito aos casos já judicializados ou 

impugnados administrativamente até a data em que tal decisão vier a ser tomada pelo Pleno 

quando do julgamento dos aclaratórios. 
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4 – IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO 

 

Pretende a Embargante que os feitos relativos ao tema permaneçam 

sobrestados “até definição final do caso” (sic, pág. 23 dos embargos). Não se pode, 

contudo, admitir qualquer pedido de sobrestamento, até porque a “definição final do caso” 

já ocorreu. 

 

 

Além de os embargos de declaração não possuírem, como regra, 

efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), certo é que o julgamento de mérito ocorreu, está 

concluído e a Tese foi fixada. O sobrestamento dos feitos que versem matéria idêntica vai 

contra o intuito do CPC e também contra todo o hercúleo esforço há décadas empreendido 

pelas sucessivas Presidências desta Suprema Corte, no sentido de otimizar e racionalizar os 

trabalhos no âmbito do Poder Judiciário, tendo sido a motivação de boa parte da Emenda 

Constitucional nº 45/04 e das metas frequentemente traçadas pelo Conselho Nacional de 

Justiça.  

 

 

Se, de um lado, a União pretende postergar os efeitos da 

inconstitucionalidade, de outro, os contribuintes não podem ficar à mercê da cobrança já 

declarada inconstitucional com repercussão geral. A eventual quantidade de ações, 

decisões judiciais ou recursos, é consequência de uma inconstitucionalidade perpetrada 

pela própria União/Embargante, cuja responsabilidade é sua própria, inclusive e 

especialmente quanto à postergação no tempo.  

 

 

Ora, eventual sobrestamento dos casos, tal como pleiteado, iria, na 

realidade, reforçar a manutenção de uma sistemática já ultrapassada com muito esforço por 

este Supremo Tribunal Federal. Além disso, viola o inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/04, que elevou ao 

nível de cláusula pétrea o princípio da celeridade e a garantia da razoável duração do 

processo.  
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Tudo o que foi aqui demonstrado é reforçado pelas decisões 

proferidas no âmbito deste E. Supremo Tribunal Federal, inclusive por alguns daqueles 

Ministros que restaram vencidos quando do julgamento do presente tema, tanto de forma 

monocrática
18

 quanto colegiada.
19

 

 

Diante disso, é mister a imediata inclusão do presente recurso em 

pauta para que seja devidamente rechaçado pelo Plenário, em face das sólidas razões acima 

expendidas, não sendo cabível o sobrestamento dos feitos para atender a apelos ad 

terrorem da Embargante, tudo em reiteração à petição que a ora Embargada protocolou
20

 

em resposta ao pleito anteriormente formulado pela ora Embargante especificamente 

acerca do sobrestamento (petição 38116/2017).  

 

5 – PEDIDO 

 

Diante de todo o exposto, a Embargada requer a imediata inclusão 

do presente feito em pauta de julgamento na primeira sessão do Plenário, consoante 

dispõe o § 2º do art. 337 do RISTF.  

 

Demonstrado que o v. acórdão embargado não padece de qualquer 

vício a ser sanado, sendo o recurso tentativa desesperada de rediscutir a matéria julgada, 

requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou a sua rejeição, inclusive com 

aplicação de multa por má-fé.  

 

Ademais, requer que a modulação pleiteada (efeito ex nunc a partir 

do julgamento dos presentes aclaratórios) seja rejeitada, visto não se tratar de caráter 

excepcional de observância da segurança jurídica, não estar provada a alegação ad 

terrorem de suposto “rombo” nas contas públicas e a falta de qualquer surpresa com o 

presente caso, vez que se limitou a manter a mesma linha sedimentada pela sólida 

jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal desde 1992 sobre o conceito 

constitucional de faturamento, culminando com o RE 240.785 decidido em 2014.  

                                                           
18

 Nesse sentido, confira-se: RE 1.039.608, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Julgamento 29/05/2017; RE 

1.040.230, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Julgamento 23/06/2017, dentre tantos outros. 

19
 RE 939.742, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Julgamento 29/09/2017, Segunda Turma (unânime). 

20
 Protocolo em 07/07/2017, petição 38405/2017 das peças eletrônicas. 
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Na hipótese remota de que o Pleno venha a entender pela 

modulação, ad argumentandum, requer que a aplicação do efeito ex nunc a partir do 

julgamento dos aclaratórios ocorra com a expressa ressalva quanto às ações ajuizadas e 

impugnações administrativas.   

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Brasília, 07 de novembro de 2017. 
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