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Ao.

Exmo. Sr.

Presidente do C. Supremo Tribunal Federal

Ministro Luiz Fux

Praca dos Trés Poderes

70175-900 — Brasilia - DF

Ref. Urgéncia no Julgamento do Recurso Extraordinario n°. 574.706

Exmo. Sr. Presidente,

A Brasileira do Aluminio — ABAL é entidade representativa da industria do aluminio, com

mais de 50 anos de atuacdo. Suas 29 empresas associadas exercem atividades compreendidas desde

a etapa de a minerac&o até a reciclagem do produto em questao.

Nessa a ABAL vem acompanhando com o julgamento dos Embargos de

opostos pela Unido Federal no Recurso Extraordinario n°. 574.706, que trata da exclusio do ICMS da

base de calculo do PIS e COFINS.

Assim, foi com grande alivio que recebemos a noticia da inclusdo dos referidos embargos na pauta de

julgamento do dia 29 de abril, j4 que a atual situagdo de indefinigo, que vem expondo os contribuintes

a autuacoes e execucées fiscais, com imposicgao de juros e multas, sobre as diferencas entre o cdlculo

baseado na Solugaéo de Consulta COSIT 13/2018, com esteio no tema 69 de repercussdo geral desse

Pretorio Excelso, € 0 critério juigado inconstitucional no RE 574.706, traz imensa inseguranca juridica

no meio empresarial.

Destacamos, por oportuno, que as consequéncias de uma _possivel modulagdo de efeitos, tal como

pretendida pela PGFN, certamente configuraria flagrante violagdo ao Estado Democratico de Direito.

Tratar-se-ia de um verdadeiro prémio ao Fisco pela da ordem constitucional tributaria.

Com efeito, milhares de contribuintes ingressaram com préprias, obtiveram decisées favoraveis e

ja deixaram de incluir o ICMS na base de cdlculo de referidas contribuigées. Ou seja, viessem a ser

acolhidos os Embargos de Declaragéo, chegariamos ao absurdo de esses contribuintes passarem a

figurar como devedores frente as autoridades tributarias.

Nesta oportunidade, gostariamos de empenhar nossa mais plena confianca na Suprema Corte, que

saberé dar uma justa 4 matéria, com a necesséria agilidade.

Atenciosamente,

Otavio Carvalheira

Presidente Conselho Diretor


