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Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Agravante: SL Ambiental - Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de 

Resíduos S/A

Advogado: Fernanda Guimaraes Hernandez e outro(s) - SP179984

Soc. de Adv.: Advocacia Fernanda Hernandez e outro(s)

Agravado: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

Interes.: Município de São Leopoldo

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Agravo em recurso especial. 

Ação civil pública. Concessão do serviço de limpeza pública, tendo o 

poder concedente como usuário. Contrato fi rmado no ano de 2004. 

Fonte de custeio (taxa de limpeza pública, cobrada dos munícipes) 

declarada inconstitucional pelo TJ/RS, em sede de controle 

concentrado, no ano de 2013. Nulidade do contrato. Inexistência. 

Inconstitucionalidade a que o Município deu causa, sem qualquer ingerência 

da sociedade empresária concessionária. Princípios da boa-fé objetiva 

e da proteção da conf iança. Eventual irregularidade orçamentária 

diz respeito à organização interna das fi nanças municipais, e não 

à validade do contrato. Existência de instrumentos legais para que a 

Administração indique o crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa 

(abertura de crédito suplementar ou especial). Parecer do presentante do 

Ministério Público Federal pelo conhecimento e desprovimento do 

recurso. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial 

da sociedade empresária, a fi m de julgar improcedente o pedido da 

inicial.

1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos 

com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas 

a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2. Aplica-se o prequestionamento fi cto do art. 1.025 do Código 

Fux para os dispositivos indicados como violados nas Leis 4.320/1964 
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e 8.666/1993 e no CC/2002, pois o acórdão recorrido silenciou 

quanto à relevante argumentação dos Embargos de Declaração, 

ignorando pontos essenciais à solução da causa. Além disso, a parte 

recorrente apontou violação do art. 1.022, atendendo à exigência 

desta Corte (AgInt no REsp 1.669.746/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 

DJe 18.5.2018; REsp 1.639.314/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 

10.4.2017).

3. Consoante o art. 1.042, § 5º do Código Fux, é possível o 

julgamento conjunto do Agravo e do próprio Recurso Especial 

perante o colegiado (AREsp 851.938/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 

DJe 9.8.2016).

4. A controvérsia da causa é defi nir se a declaração superveniente 

de inconstitucionalidade do crédito pelo qual corre a despesa do contrato 

administrativo (taxa de limpeza pública, neste caso) gera a nulidade do 

contrato; ou se, contrariamente, caberá ao Ente Público custear a contratação 

com outras verbas de seu orçamento.

5. A exigência de indicação do crédito, como medida de 

responsabilidade fi scal, é tratada pela Lei 8.666/1993 em diferentes 

momentos. Primeiramente, em seu art. 7º, § 2º, III, a Lei 8.666/1993 

condiciona a própria deflagração do procedimento licitatório à 

previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento. Em 

seguida no mesmo diploma legal, no art. 38, X, exige-se que o edital 

contenha o termo de contrato ou instrumento equivalente, que, na 

forma do art. 55, V, deve referenciar o crédito ao qual serão imputadas 

as despesas da contratação.

6. Tal requisito relaciona-se, também, aos arts. 16, II e § 1º 

e 17, § 1º da Lei Complementar 101/2000 (LRF), que tratam, 

respectivamente, dos requisitos genéricos para a geração de despesa 

pública e dos pressupostos específi cos das despesas obrigatórias de 

caráter continuado (assim entendida aquela cuja execução é superior a 

dois exercícios, como no presente caso). Estes dispositivos exigem que 

a despesa tenha adequação orçamentária, o que se traduz em dotação 

específi ca e sufi ciente (art. 16, § 1º, I da LRF).

7. Na situação tratada nesta lide, do ponto de vista orçamentário, 

não havia originariamente qualquer mácula na contratação, pois tanto 

o edital da licitação como o instrumento contratual efetivamente 
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indicavam o crédito do orçamento municipal que arcaria com a tarifa 

devida à concessionária, consoante atestou o acórdão (fl s. 1.233/1.234). 

Eventual irregularidade orçamentária da despesa pública, assim, 

nasceria apenas em momento posterior à assinatura do contrato, pois, 

quando de sua formação, estava plenamente atendida a exigência de 

indicação do crédito.

8. Mesmo nos casos em que o descumprimento dos arts. 16 e 17 da 

LRF é prévio à formação do contrato, colhe-se da doutrina a lição de que a 

nulidade do negócio jurídico não é automática, exigindo-se a demonstração 

concreta de prejuízo (Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, 16ª edição, 2014, pág. 201), 

não mencionada pelo acórdão recorrido.

9. Não se ignora que a declaração de inconstitucionalidade de 

um ato normativo (neste caso, a Lei Municipal que instituiu a taxa de 

limpeza pública) produz, em regra, efeitos ex tunc. Inobstante, não se 

pode olvidar que inúmeras despesas públicas foram contraídas pelo 

Municipalidade durante o período em que subsistiu a arrecadação da 

taxa.

10. Invalidar todo e qualquer contrato cuja despesa foi arcada pela 

taxa prejudicaria os credores do Ente Municipal, por um ato ilícito do 

próprio Município - que elegeu uma forma de tributação inconstitucional 

como fonte de custeio de suas despesas -, sobre o qual os particulares não 

possuem qualquer ingerência. Tal entendimento terminaria por benefi ciar, 

apenas, o causador da ilegalidade, em total detrimento dos princípios da 

boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

11. A confiança investida pelo particular na Administração 

Pública restaria, dessa forma, sobejamente desconsiderada. Uma 

vez que a Sociedade Empresária saiu vencedora de procedimento 

licitatório regular, seguido da assinatura do contrato e de sua execução 

por vários anos, é de se reconhecer, pelo menos, a necessidade de 

tutelar a confi ança depositada pela concessionária na regularidade dos atos 

administrativos.

12. Consequentemente, a declaração de nulidade do contrato 

em razão de vício que não compromete seus elementos essenciais, 

mas diz respeito apenas à organização orçamentária interna da parte 

contratante, abandonaria, no meio da execução contratual e do período 
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de amortização de seus investimentos, Sociedade Empresária que 

nenhum ilícito cometeu, mas apenas confi ou no Poder Público.

13. O entendimento do aresto recorrido contraria frontalmente, 

também, o art. 184 do CC/2002, que positiva o princípio da 

conservação dos negócios jurídicos. Afi nal, sendo a indicação do crédito 

no instrumento contratual um elemento que diz respeito mais à 

organização fi nanceira de uma das partes do que à perfeição do ajuste 

em si, é plenamente possível preservar o conteúdo do contrato caso tal 

indicação esteja equivocada. Basta, para tanto, que a parte contratante 

(a Municipalidade) adeque a indicação do crédito à legislação de seu 

orçamento, sem que isso afete ou descaracterize os demais elementos 

do contrato, que permanecem incólumes.

14. Soma-se a esses fundamentos o fato de que a Legislação 

permite o reforço e a criação de créditos orçamentários, na forma dos 

incisos I e II do art. 41 da Lei 4.320/1964. Desse modo, caberá ao Ente 

Público reforçar (inciso I) a dotação já existente para a contratação, ou, 

se inexistente esta (inciso II), destinar-lhe crédito especial.

15. Nesse cenário, não se nega vigência aos arts. 16 e 17 da 

LRF ou ao art. 55, V da Lei 8.666/1993, pois não será admitida a 

realização de despesa pública sem a respectiva indicação orçamentária. 

Incumbirá à Municipalidade, assim, arcar com as obrigações contratuais 

com outros recursos de seu orçamento, indicando (inclusive com a competente 

alteração do instrumento contratual, para adequá-lo ao referido art. 55, V) 

o crédito pelo qual passará a correr a despesa.

16. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial da 

Sociedade Empresária, a fi m de julgar improcedente o pedido da inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, prosseguindo o julgamento, por maioria, vencidos os Srs. 

Ministros Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa, conhecer do agravo para 

dar provimento ao Recurso Especial, a fi m de julgar improcedente o pedido da 

inicial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio 

Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 28 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 4.4.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Agrava-se da decisão que 

negou seguimento ao Recurso Especial interposto por SL Ambiental - Serviços 

de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos S.A., com fundamento na alínea a 

do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo egrégio 

TJ/RS, assim ementado:

Apelação cível. Direito público não especifi cado. Ação civil pública. Preliminar de 

nulidade do processo. Rejeição. Serviços de limpeza urbana. Constitucionalidade 

da previsão de remuneração mediante tarifa paga exclusivamente pelo Município, 

na qualidade de usuário único em representação da coletividade indiretamente 

fruidora do serviço. Declaração de inconstitucionalidade da taxa de limpeza urbana. 

ADI 70044702017. Nulidade do contrato de concessão. Fonte de custeio declarada 

inconstitucional. Preliminar rejeitada. Apelo não provido (fl s. 1.211/1.236).

2. Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul moveu, 

no ano de 2007, Ação Civil Pública em face do Município de São Leopoldo/RS 

e da parte recorrente, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de concessão 

do serviço de limpeza pública fi rmado entre a empresa e a Municipalidade, em 2004.

3. Para tanto, o Parquet apontou três causas de pedir, a saber: a) a 

impossibilidade da concessão como modalidade do contrato, pois o poder 

concedente não poderia pagar a tarifa na qualidade de usuário único; b) a 

ilegalidade do prazo contratual de 20 anos; e c) inconstitucionalidade da 

vinculação da receita de IPTU para garantia do contrato.

4. A sentença (fl s. 598/607) julgou procedente o pedido autoral, acolhendo 

as três causas de pedir expostas na inicial. Após a Apelação da Sociedade 

Empresária (fls. 620/642), o Tribunal de origem negou-lhe provimento, 

mantendo a procedência da Ação por fundamento diverso.

5. Explica-se: o contrato de concessão previa, como uma das suas fontes 

de custeio, os recursos oriundos da arrecadação, pelo Município de São Leopoldo/

RS, de taxa de limpeza pública, instituída anos antes por meio da Lei Municipal 

5.183/2002.
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6. Ocorre que a referida taxa foi declarada inconstitucional pelo TJ/RS, 

em sede de controle concentrado, no ano de 2013. Por essa razão, ao julgar o 

presente processo, a Corte de origem entendeu que a inconstitucionalidade da 

fonte de custeio geraria a nulidade do contrato, valendo-se desse motivo para julgar 

procedente o pedido do Parquet.

7. Quanto às causas de pedir apontadas na inicial, por sua vez, o acórdão 

recorrido expressamente afastou o não cabimento da concessão e a ilicitude do 

prazo contratual, não tendo se pronunciado quanto à impossibilidade de vinculação 

de receita.

8. Opostos Embargos de Declaração pela Sociedade Empresária, então 

apelante, estes foram rejeitados (fl s. 1.293/1.299).

9. Nas razões de seu Recurso Especial inadmitido, a SL Ambiental - 

Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos S.A. aponta violação dos 

arts. 128, 264, caput e parág. único, 460, 515 e 516 do CPC/1973; 489, II e 

1.022, II do Código Fux; 7º, § 2º, 55, III e 65, § 1º da Lei 8.666/1993; 41, I da 

Lei 4.320/1964; e 184 do CC/2002.

10. Como razões recursais, aduz, em suma, que: (a) o acórdão recorrido 

teria permanecido omisso, a despeito da oposição dos Aclaratórios; (b) o acórdão 

teria sido extra petita, por fundamentar-se em causa de pedir não exposta na 

inicial; e (c) a declaração da inconstitucionalidade de uma das fontes de custeio 

do contrato (a taxa de limpeza pública) não levaria à nulidade do negócio jurídico, 

cabendo ao Poder Público remunerar a concessionária mediante outras verbas de seu 

orçamento.

11. Com contrarrazões (fl s. 1.383/1.391), o Apelo Nobre foi inadmitido na 

origem (fl s. 1.423/1.432).

12. Impende destacar que, em sua resposta ao Recurso Especial, o Parquet 

não suscitou nova apreciação das causas de pedir da inicial rejeitadas pelo 

acórdão recorrido, tampouco daquela sobre a qual o aresto não se manifestou.

13. Após a interposição de Agravo (fl s. 1.436/1.463), o Ministério Público 

Federal manifestou-se pelo desprovimento do Recurso Especial, nos termos de 

parecer com a seguinte ementa:

Administrativo. Processual Civil. Agravo. Recurso especial. Alegação de violação 

ao art. 1.022, do CPC/15. Inocorrência. Acórdão que aprecia fundamentadamente 

e de forma coerente toda a controvérsia posta nos autos. Usurpação de 

competência do STJ. Inocorrência. Aplicação da Súmula 123/STJ. Pretensão de 
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revolvimento do contexto fático probatório dos autos. Inadequação. Aplicação 

da Súmula 7/STJ. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dessa 

Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. Apelação cível. Ação 

civil pública. Contrato administrativo. Serviço de limpeza pública. Superveniência 

de declaração de inconstitucionalidade da fonte de custeio. Nulidade do contrato.

- Parecer conhecimento e pelo desprovimento do recurso (fl s. 1.490/1.504).

14. É o breve relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, é 

importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com 

fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de 

março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na 

forma do novo Código.

2. Sobre a decisão de inadmissibilidade do Apelo Nobre na origem, 

afi gura-se equivocada a decisão. A respeito da violação do art. 1.022 do Código 

Fux, a ilegalidade reside no fato de que, apesar de ter adotado fundamento 

novo para a procedência da Ação Civil Pública, o Tribunal de origem silenciou 

completamente quanto às teses suscitadas pela parte embargante, ora recorrente.

3. Relaciona-se a essa violação a aludida falta de prequestionamento dos 

arts. 128, 264, caput e parág. único, 460, 515 e 516 do CPC/1973, 41, I da 

Lei 4.320/1964 e 184 do CC/2002, que foram expressamente suscitados pela 

Sociedade Empresária em Embargos de Declaração (fl s. 1.251/1.260), tendo o 

acórdão permanecido omisso.

4. É bem verdade que os temas respectivos não foram levantados na 

Apelação; no entanto, a sentença de primeiro grau baseou-se em fundamentos 

totalmente distintos dos adotados pelo acórdão, de modo que não havia como a 

então a ora agravante fundamentar sua impugnação à sentença com base em 

dispositivos legais que somente dizem respeito à tese adotada, pela primeira vez 

nestes autos, no acórdão.

5. Por conseguinte, aplica-se ao caso a previsão do art. 1.025 do Código 

Fux, para considerar prequestionadas as normas elencadas pela parte recorrente, 

que também indicou a violação do art. 1.022, para que se possibilite ao Órgão 

julgador verifi car a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, 
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poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de Lei (AgInt no 

REsp 1.669.746/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18.5.2018; REsp 1.639.314/

MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.4.2017).

6. Finalmente, sobre o alegado insucesso da recorrente em infi rmar os 

fundamentos do acórdão hostilizado (fl s. 1.430), o que aparentemente atrairia a 

incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, tampouco tem razão a decisão de 

inadmissibilidade.

7. Afi nal, a inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública não é negada 

ou ignorada pela recorrente, que apenas discute as consequências jurídicas dessa 

inconstitucionalidade. Se acolhida sua argumentação, seria irrelevante, para 

a validade do contrato, a declaração de nulidade da taxa, de modo que está 

adequadamente combatida a fundamentação do acórdão.

8. Portanto, a solução adequada é o conhecimento do Recurso Especial, tendo 

em vista a presença dos pressupostos processuais autorizadores à admissão do 

Apelo Nobre.

9. Ainda em caráter preliminar, esclarece-se que, consoante o art. 1.042, 

§ 5º do Código Fux, é possível o julgamento conjunto do Agravo e do próprio 

Recurso Especial perante o colegiado, entendimento que esta Turma tem 

aplicado inclusive a Recursos interpostos na vigência do CPC/1973 (AREsp 

851.938/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 9.8.2016).

10. No mais, quanto ao mérito do Apelo Nobre, a controvérsia da causa 

é defi nir se a declaração superveniente de inconstitucionalidade do crédito pelo qual 

corre a despesa do contrato administrativo (taxa de limpeza pública, neste caso) gera 

a nulidade do negócio jurídico; ou se, contrariamente, caberá ao Ente Público custear a 

contratação com outras verbas de seu orçamento.

11. Nesse contexto, a exigência de indicação do crédito, como medida de 

responsabilidade fi scal, é tratada pela Lei 8.666/1993 em diferentes momentos.

12. Primeiramente, em seu art. 7º, § 2º, III, a Lei 8.666/1993 condiciona 

a própria deflagração do procedimento licitatório à previsão de recursos 

orçamentários que assegurem o pagamento. Em seguida do referido diploma legal, 

no art. 38, X exige-se que o edital contenha o termo de contrato ou instrumento 

equivalente, que, na forma do art. 55, V deve referenciar o crédito ao qual serão 

imputadas as despesas da contratação.

13. Tal requisito relaciona-se, também, aos arts. 16, II e § 1º e 17, § 1º 

da Lei Complementar 101/2000 (LRF), que tratam, respectivamente, dos 
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requisitos genéricos para a geração de despesa pública e dos pressupostos 

específi cos das despesas obrigatórias de caráter continuado (assim entendida 

aquela cuja execução é superior a dois exercícios, como no presente caso).

14. Estes dispositivos exigem que a despesa tenha adequação orçamentária, o 

que se traduz em dotação específi ca e sufi ciente (art. 16, § 1º, I da LRF).

15. Na situação tratada nesta lide, é importante lembrar que, do ponto de 

vista orçamentário, não havia originariamente qualquer mácula na contratação, pois 

tanto o edital da licitação como o instrumento contratual efetivamente indicavam 

o crédito do orçamento municipal que arcaria com a tarifa devida à concessionária, 

consoante atestou o acórdão (fl s. 1.233/1.234).

16. Eventual irregularidade orçamentária da despesa pública, assim, 

nasceria apenas em momento posterior à assinatura do contrato, pois, quando de 

sua formação, estava plenamente atendida a exigência de indicação do crédito.

17. Se o caso fosse de total ausência de indicação do crédito, já no 

nascedouro da contratação, a argumentação do Tribunal de origem seria 

certamente fortalecida. Mesmo assim, colhe-se da doutrina a lição de que a 

nulidade do contrato não seria automática, exigindo-se a demonstração concreta de 

prejuízo.

18. É essa a linha adotada por MARÇAL JUSTEN FILHO, para quem o 

desatendimento do requisito legal não determina a nulidade absoluta e automática 

das contratações realizadas com infração aos referidos dispositivos [arts. 16 e 17]. 

Deve reputar-se, por isso, que se trata de presunção relativa. (...) Portanto, a ausência 

de prejuízo efetivo afasta o defeito derivado da infração aos dispositivos referidos 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 16ª edição, 

2014, pág. 201).

19. O acórdão recorrido não menciona qualquer elemento a denotar a existência 

de prejuízo no caso concreto, limitando-se, diante da posterior declaração de 

inconstitucionalidade da taxa que custeava parte da contratação, a julgar nulo o 

negócio jurídico.

20. Ademais, quando da formação do contrato, como dito, este não 

apresentava qualquer vício orçamentário. Consequentemente, do ponto de 

vista da responsabilidade fi scal, inexistia elemento que maculasse as despesas então 

realizadas, porquanto adequadas à previsão orçamentária vigente à época.

21. Não se ignora que a declaração de inconstitucionalidade de um ato 

normativo (neste caso, a Lei Municipal que instituiu a taxa de limpeza pública) 
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produz, em regra, efeitos ex tunc. Inobstante, não se pode olvidar que inúmeras 

despesas públicas foram contraídas pelo Município de São Leopoldo/RS durante 

o período em que subsistiu a arrecadação da taxa. Teria a inconstitucionalidade 

do tributo, então, o condão de anular todos os compromissos da Municipalidade 

custeados pelo produto da arrecadação?

22. A resposta é evidentemente negativa, pois, caso contrário, os credores da 

Municipalidade seriam prejudicados por um ato ilícito do Ente Público - que elegeu 

uma forma de tributação inconstitucional como fonte de custeio de suas despesas -, 

sobre o qual não possuem qualquer ingerência. Tal entendimento terminaria por 

benefi ciar, apenas, o próprio causador da ilegalidade, em total detrimento dos 

princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

23. O acórdão recorrido, entretanto, declara a nulidade do próprio contrato 

em razão de fato superveniente e sem qualquer relação com a regularidade do 

procedimento licitatório, a legalidade do objeto contratual, o preço, o consentimento e 

capacidade das partes ou outro de seus elementos essenciais.

24. A confi ança investida pelo particular na Administração Pública resta, 

dessa forma, sobejamente desconsiderada. Uma vez que a empresa saiu vencedora 

de procedimento licitatório regular (não há qualquer menção no acórdão em 

sentido contrário), seguido da assinatura do contrato e de sua execução por 

vários anos, é de se reconhecer, pelo menos, a necessidade de tutelar a confi ança 

depositada pela concessionária na regularidade dos atos administrativos.

25. A respeito do princípio da proteção da confi ança, enquanto dimensão 

subjetiva da segurança jurídica, confi ra-se a lição de HUMBERTO ÁVILA:

O chamado princípio da proteção da confi ança serve de instrumento de defesa de 

interesses individuais nos casos em que o particular, não sendo protegido pelo direito 

adquirido ou pelo ato jurídico perfeito, em qualquer âmbito, inclusive no tributário, 

exerce a sua liberdade, em maior ou menor medida, confi ando na validade (ou 

aparência de validade) de um conhecido ato normativo geral ou individual e, 

posteriormente, tem a sua confiança frustrada pela descontinuidade da sua 

vigência ou dos seus efeitos, quer por simples mudança, quer por revogação ou 

anulação, quer, ainda, por declaração de sua invalidade (Teoria da segurança 

jurídica, 4ª edição, 2016, pág. 379).

26. A situação subjacente a esta lide demonstra que, de 2004, quando foi 

fi rmado o contrato (fl s. 1.217), a 2013, quando o TJ/RS julgou procedente 

ADI manejada contra a Lei Municipal que instituiu a taxa de limpeza pública 

(fl s. 1.231), a Sociedade Empresária a exerceu sua confi ança na aparência de 

legitimidade dos atos da Municipalidade.
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27. Consequentemente, a declaração de nulidade do contrato em razão 

de vício que não compromete seus elementos essenciais, mas diz respeito apenas 

à organização orçamentária interna da parte contratante, abandonaria, no meio 

da execução contratual e do período de amortização de seus investimentos, a 

Sociedade Empresária que nenhum ilícito cometeu, mas apenas confi ou no 

Ente Estatal.

28. O entendimento do aresto recorrido contraria frontalmente, também, 

o art. 184 do CC/2002, que positiva o princípio da conservação dos negócios 

jurídicos. Afi nal, sendo a indicação do crédito no instrumento contratual um 

elemento que diz respeito mais à organização fi nanceira de uma das partes do 

que à perfeição do ajuste em si, é plenamente possível preservar o conteúdo do 

contrato caso tal indicação esteja equivocada.

29. Tratando-se, pois, de um aspecto da estrutura orçamentária da parte 

contratante, basta que esta adeque a indicação do crédito à legislação de seu 

orçamento, sem que isso afete ou descaracterize os demais elementos do 

contrato, que permanecem incólumes.

30. Soma-se a esses fundamentos o fato de que a Legislação permite o reforço 

e a criação de créditos orçamentários.

31. É o que dispõem os incisos I e II do art. 41 da Lei 4.320/1964, que 

tratam dos créditos suplementares e especiais, respectivamente. Desse modo, 

conforme tiverem sido organizadas as Leis Orçamentárias da Municipalidade, 

caberá ao Ente Público reforçar (inciso I) a dotação já existente para a contratação, ou, 

se inexistente esta (inciso II), destinar-lhe crédito especial.

32. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade da taxa de limpeza 

pública não pode levar à nulidade do contrato, em razão a) do caráter 

superveniente da irregularidade orçamentária, b) da responsabilidade exclusiva 

do Ente Municipal pela escolha de receita ilícita, c) da proteção da confi ança da 

Sociedade Empresária concessionária, d) do princípio da conservação do negócio 

jurídico e e) da possibilidade de abertura de outros créditos para custear a tarifa 

contratual.

33. Nesse cenário, não se nega vigência aos arts. 16 e 17 da LRF ou art. 

55, V da Lei 8.666/1993, pois não será admitida a realização de despesa pública 

sem a respectiva adequação orçamentária. Incumbirá à Municipalidade, assim, 

arcar com suas obrigações contratuais com outros recursos de seu orçamento, 

indicando (inclusive com a competente alteração do instrumento contratual, 

para adequá-lo ao referido art. 55, V) o crédito pelo qual passará a correr a 

despesa.
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34. Ante o exposto, e divergindo do parecer do Ministério Público Federal, 

conhece-se do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial da Sociedade 

Empresária, a fi m de julgar improcedente o pedido inicial. É o voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil. Agravo em recurso especial. 

Violação dos arts. 489, II, e 1.022, do CPC/2015. Não ocorrência. 

Julgamento extra petita. Não ocorrência. Inviabilidade de execução 

do contrato. Fundamento autônomo não impugnado. Súmula 283/

STF. Necessidade de reexame das cláusulas contratuais encartadas aos 

autos. Revisão. Impossibilidade. Súmula 5/STJ. Conheço do agravo 

para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, 

negar-lhe provimento. Divergindo do em. Min. Relator.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de agravo interposto contra 

decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial em razão dos 

seguintes fundamentos: (a) inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015; 

(b) falta de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282/STF; e (c) 

incidência do óbice contido na Súmula n. 283/STF.

O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl . 1.212):

Apelação cível. Direito público não especifi cado. Ação civil pública. Preliminar de 

nulidade do processo. Rejeição. Serviços de limpeza urbana. Constitucionalidade 

da previsão de remuneração mediante tarifa paga exclusivamente pelo Município, 

na qualidade de usuário único em representação da coletividade indiretamente 

fruidora do serviço. Declaração de inconstitucionalidade da taxa de limpeza 

urbana. ADI 70044702017. Nulidade do contrato de concessão. Fonte de custeio 

declarada inconstitucional.

Preliminar rejeitada. Apelo não provido.

Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial o recorrente alega violação dos artigos 489, inciso II, 

e 1.022, inciso II, do CPC/2015, ao argumento de que a Corte local não se 

manifestou a respeito da matéria versada nos embargos declaratórios. Pugna 

pela aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

Quanto às questões de fundo, sustenta ofensa aos seguintes artigos:
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(a) arts. 128, 264, caput e parágrafo único, 460, 462, 515 e 516, todos 

do CPC/1973, em virtude de julgamento extra petita, com base em causa de 

pedir não veiculada na petição inicial. Aduz, ainda, a ocorrência de “decisão-

surpresa” embasada em fundamentos não alegados e não debatidos, em ofensa 

ao contraditório;

(b) arts. 7º, § 2º, 55, inciso III, e 65, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 e 41, 

inciso I, da Lei n. 4.320/1964, ante a possibilidade de alteração contratual com 

a fi nalidade de substituir a fonte de custeio inicialmente prevista no contrato, 

mediante a suplementação de crédito com nova fonte de custeio, em razão da 

extinção da taxa; e

(c) arts. 184 do CC e 54 da Lei n. 8.666/1993, na medida em que a 

inconstitucionalidade da taxa não deve macular toda a contratação, por se tratar 

de questão acessória ao objeto principal do contrato.

Nas contrarrazões, às fl s. 1.383-1.391, o recorrido aduz: (a) inexistência 

de omissão; (b) incidência do óbice da Súmula n. 283/STF, devido à ausência 

de impugnação aos seguintes fundamentos: (b.1) o resultado do julgamento é a 

consequência do exame de inconstitucionalidade da lei de regência do contrato, 

qual seja, a Lei Municipal n. 5.183/2002, em acolhimento de reclamação 

ajuizada pela própria recorrente, pelo que não poderia alegar surpresa; (b.2) 

impossibilidade de se estabelecer a divisão dos serviços em divisíveis e 

indivisíveis, específi cos e genéricos, confi gurando-se como causa de nulidade 

que inviabiliza a execução do contrato; (c) a questão da inconstitucionalidade da 

referida Lei Municipal consta na causa de pedir da exordial; e (d) a aplicação da 

Súmula n. 83/STJ.

Neste agravo afi rma que seu recurso especial satisfaz os requisitos de 

admissibilidade e que não se encontram presentes os óbices apontados na 

decisão agravada.

Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 1.490-1.504, pelo 

conhecimento e desprovimento do recurso.

O Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na sessão do dia 

26/2/2018, apresentou voto no sentido de conhecer do agravo, para dar 

provimento ao recurso especial, a fi m de julgar improcedente o pedido de 

anulação do referido contrato, ao argumento de que compete ao Município 

arcar com as obrigações contratuais com outros recursos de seu orçamento, 

indicando o crédito pelo qual passará a correr a despesa. Para tanto, consigna os 

seguintes fundamentos: (a) inexistência de mácula originária, ante a previsão do 
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crédito do orçamento municipal que arcaria com a tarifa devida à concessionária, 

tanto no edital de licitação quanto no instrumento contratual; (b) necessidade 

de demonstração concreta do prejuízo para nulidade do negócio jurídico; (c) 

impossibilidade de invalidação do contrato, diante da inconstitucionalidade 

a que o Município deu causa, sem qualquer ingerência da concessionária; 

(d) aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confi ança; 

(e) eventual irregularidade orçamentária refere-se à organização interna das 

fi nanças municipais, e não à validade do contrato; (f ) existência de instrumentos 

legais para que a Administração indique o crédito orçamentário pelo qual 

ocorrerá a despesa; (g) ofensa ao art. 184 do CC/2002, que prevê o princípio da 

conservação dos negócios jurídicos; e (h) possibilidade de reforço e criação de 

créditos orçamentários, nos termos do art. 41, I e II, da Lei n. 4.320/1964.

Na sequência, pedi vista dos autos.

É o relatório.

Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público 

do Estado do Rio Grande do Sul, visando a declaração de nulidade do Contrato 

de Concessão celebrado entre a SL Ambiental Serviços de Limpeza Urbana e 

Tratamento de Resíduos S.A. e o Município de São Leopoldo (Concorrência 

n. 001/04), cujo objeto é a realização dos serviços públicos de remoção e 

destinação de lixo.

Em primeira instância, julgou-se procedente o pedido, para declarar nulo, 

com efeitos ex tunc, o Contrato de Concessão em apreço. Para tanto, dos 

fundamentos veiculados pelo Parquet na inicial, o magistrado embasou a sentença 

nas seguintes causas de pedir: (a) descabimento de contrato de concessão 

em razão da tarifa a ser paga através do Poder Concendente na qualidade de 

usuário único, e não pelo usuário fi nal dos serviços; (b) incompatibilidade do 

prazo contratual de vinte anos, à luz do art. 57 da Lei n. 8.666/1993; e (c) 

descabimento da vinculação de receita proveniente do IPTU para garantia do 

contrato.

No ponto, cumpre destacar o seguinte excerto da sentença (e-STJ fl s. 602-

607):

Como referido alhures, o Ministério Público pretende a declaração de nulidade 

do contrato de concessão celebrado entre as partes, em 22 de setembro de 

2004, para prestação de serviços públicos de limpeza urbana, quais sejam, de 

coleta de lixo, gestão de aterro sanitário e operação e manutenção da Unidade 

de Recuperação de materiais recicláveis. Sustenta o pedido em três premissas: 1) 
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inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.183/2002, bem como da ilegalidade da 

adoção de contrato de concessão em face de ser a previsão remuneratória afeita 

exclusivamente à Administração Pública; 2) ilegalidade do prazo de duração de 

vinte anos, a ofensa aos princípios da igualdade e competitividade dos licitantes e 

exorbitância da caução exigida; 3) inconstitucionalidade da vinculação da receita de 

IPTU. (grifos apostos)

Em segunda instância, negou-se provimento ao recurso de apelação, 

mantendo a nulidade do contrato, com efeitos ex tunc, embora com fundamento 

diverso da sentença, qual seja, a declaração de inconstitucionalidade parcial da 

Lei Municipal n. 5.183/2002, a qual originou a Concorrência n. 001/04 e o 

Contrato de Concessão em voga, tendo em vista o afastamento do elemento 

referente à forma de remuneração, essencial à validade do contrato.

Na presente insurgência, pretende a recorrente o reconhecimento da 

omissão a respeito da matéria articulada nos embargos declaratórios. No 

mérito, pugna pelo reconhecimento da ocorrência de julgamento extra petita, 

e, subsidiariamente, pelo afastamento da declaração de nulidade do contrato 

de concessão, ante a possibilidade de alteração contratual com a fi nalidade de 

substituir a fonte de custeio inicialmente prevista no contrato.

De início, afasta-se a alegada violação dos artigos 489, II, e 1.022, II, ambos 

do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e 

fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 

A tutela jurisdicional foi prestada de forma efi caz, não havendo razão para a 

anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

Em relação à ocorrência de julgamento extra petita, tem-se que esta 

alegação não merece prosperar.

Isso porque, compulsando os autos, verifi ca-se que o autor da presente 

ação civil pública fundamentou o pedido com base nas seguintes causas de 

pedir: (a) a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.183/2002, bem como 

a ilegalidade da adoção de contrato de concessão em face de ser a previsão 

remuneratória afeita exclusivamente à Administração Pública; (b) a ilegalidade 

do prazo de duração de vinte anos, diante da ofensa aos princípios da igualdade 

e competitividade dos licitantes e exorbitância da caução exigida; e (c) a 

inconstitucionalidade da vinculação da receita de IPTU.

No ponto, cumpre destacar o seguinte excerto da sentença (e-STJ fl s. 602):

Como referido alhures, o Ministério Público pretende a declaração de nulidade 

do contrato de concessão celebrado entre as partes, em 22 de setembro de 
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2004, para prestação de serviços públicos de limpeza urbana, quais sejam, de 

coleta de lixo, gestão de aterro sanitário e operação e manutenção da Unidade 

de Recuperação de materiais recicláveis. Sustenta o pedido em três premissas: 1) 

inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.183/2002, bem como da ilegalidade da 

adoção de contrato de concessão em face de ser a previsão remuneratória afeita 

exclusivamente à Administração Pública; 2) ilegalidade do prazo de duração de 

vinte anos, a ofensa aos princípios da igualdade e competitividade dos licitantes e 

exorbitância da caução exigida; 3) inconstitucionalidade da vinculação da receita de 

IPTU. (destacamos)

No caso, a própria concessionária, em sede de apelação, menciona a 

inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.183/2002 como uma das causas de 

pedir da inicial da presente ação civil pública (e-STJ fl s. 621 e 636).

Assim, não há se falar em julgamento extra petita, tampouco em ofensa aos 

artigos 128, 264, 460, 515 e 516, do CPC/1973.

No tocante aos artigos 7º, § 2º, 54, 55, inciso III, 65, § 1º, da Lei n. 

8.666/1993, 41, inciso I, da Lei n. 4.320/1964 e 184 do CC, o acórdão recorrido 

consignou a inviabilidade de manutenção do contrato em comento, em razão 

da declaração de inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública, ante a 

impossibilidade de estabelecer a divisão dos serviços em divisíveis e indivisíveis, 

específi cos e genéricos, tal como posto na aludida Lei Municipal e no Contrato, 

confi gurando-se como causa de nulidade que inviabiliza a sua execução.

A propósito, vide (e-STJ fl s. 1.233-1.235):

Nesse contexto, ainda que reconhecida a constitucionalidade do pagamento 

da tarifa pelo Município, enquanto usuário único do serviço de limpeza urbana 

em representação à coletividade indiretamente fruidora dos serviços, a fonte 

geradora desse recurso (a “Taxa de Limpeza Pública”), foi declarada inconstitucional, 

por não guardar as características da especifi cidade e da divisibilidade do serviço 

público utilizado ou posto à disposição.

Dessa forma, ainda que previsto na Concorrência Pública n. 001/04 e no 

Contrato de Concessão que somente os serviços divisíveis (Coleta e tratamento 

dos resíduos) seriam custeados pela Taxa de Limpeza Pública, a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei, quanto ao ponto, levou em conta a impossibilidade 

de se estabelecer essa divisão (dos serviços divisíveis e indivisíveis, específicos e 

genéricos), tal como posto na Lei e, consequentemente, no contrato (que seguiu a 

previsão legal), confi gurando-se como causa de nulidade que inviabiliza a execução 

do contrato, já que elemento a partir do qual idealizada a fonte de custeio, agora 

inexistente no mundo jurídico.
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Ao fim e ao cabo, o que se tem é que o mecanismo que viabilizaria a 

realização do negócio entabulado restou prejudicado. A despeito da reconhecida 

constitucionalidade da forma de remuneração prevista no contrato de concessão 

(de realização exclusiva pelo Município), a fonte de custeio desse pagamento 

restou inviabilizada pela declaração de inconstitucionalidade da taxa de serviço 

público, abaulando as bases sobre as quais repousava a contratação. E se a 

operacionalização do pagamento (recursos fi nanceiros), por meio da tarifa, restou 

viciada, enquanto elemento essencial do contrato que é, acarreta a nulidade de 

toda a contratação. (grifos apostos)

No entanto, a recorrente não impugnou a aludida fundamentação nas 

razões do recurso especial que, por si só, assegura o resultado do julgamento 

ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou. 

Aplica-se ao caso a Súmula 283/STF.

Ademais, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal 

de origem sobre a inviabilidade de manutenção do contrato de concessão em 

apreço demanda a análise pormenorizada das cláusulas contratuais encartadas 

aos autos, notadamente, dos itens 10.1 e 10.2 do edital do certame licitatório, e 

9.1 e 9.2 da Cláusula Nona - “Recursos Financeiros” do Contrato de Concessão 

(e-STJ fl s. 1.233-1.234), o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos 

termos da Súmula n. 5/STJ.

Ante o exposto, peço vênia ao em. Relator, Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, para dele divergir, a fi m de conhecer do agravo para conhecer parcialmente 

do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

É como voto.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.397.825-GO (2018/0295720-8)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Agravante: Município de Goiás

Advogados: Alex Ivan de Castro Pereira - GO005220

Jamar Correia Camargo - GO008187

Letácio Vargas Leite - GO020350

Agravado: CELG Distribuição S.A. - CELG D
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Advogados: Dirceu Marcelo Hoff mann - GO016538

Fabiano dos Reis Taino - GO021179

Marisol Barth - GO051022

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Agravo em recurso especial. 

Fornecimento de energia elétrica. Violação do artigo 1.022 do CPC 

não ocorrente. Retenção de cota parte de ICMS. Convênio declarado 

nulo pelo STF. Serviços efetivamente prestados ao Município. Boa-

fé da concessionária. Cerceamento de defesa e sufi ciência de provas. 

Revisão. Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. Os autos são oriundos de ação de cobrança ajuizada pelo 

Município de Goiás em face da CELG, visando a restituição de 

valores referente à compensação de crédito das alíquotas do ICMS em 

relação ao fornecimento de energia elétrica ao Município, realizada 

por força de convênio que foi declarado nulo pelo STF.

2. Não há violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o 

acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a 

respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

3. O Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático 

probatório dos autos, concluiu que, não obstante a declaração de 

nulidade do convênio em questão pelo STF e cessada a vigência das 

cláusulas nele inseridas, o Município não pode fi car desonerado do 

pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe 

foram efetivamente prestados pela CELG, a qual atuou de boa-fé, 

acreditando na legitimidade do ajuste e no controle administrativo 

de legalidade realizado pelo ente público, que efetuava o empenho 

da despesa para pagamento do consumo de energia. A revisão de tais 

conclusões demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, 

o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 

7/STJ. Precedente em caso análogo: AgInt no AREsp 1.067.984/GO, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/02/2018).

4. O acórdão de origem decidiu em consonância com o 

entendimento desta Corte, segundo o qual preclui o direito à prova 

se a parte, intimada para especifi car as que pretendia produzir, não 
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se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja 

pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a 

parte silencia na fase de especifi cação. Precedentes: AgInt no AREsp 

950.804/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12/03/2020; 

AgInt nos EDcl no REsp 1.829.280/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 18/12/2019; AgInt no AREsp 1.360.729/SP, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/04/2019; 

AgRg no AREsp 458.936/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 30/11/2016. Além disso, a revisão acerca da prestação do 

serviços, cerceamento de defesa e sufi ciência de provas, esbarram no 

óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo conhecido, para conhecer parcialmente o recurso 

especial e, nesta parte, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, conhecer do Agravo para conhecer parcialmente do 

recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, 

Gurgel de Faria (Presidente) e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 16 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 18.6.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de agravo interposto pelo 

Município de Goiás contra decisão da Corte de origem que não admitiu o 

recurso especial em razão da incidência das Súmulas 282 e 284 do STF, Súmula 

7 do STJ e da ausência de comprovação do alegado dissídio jurisprudencial.

O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl . 1.835, e-STJ):
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Apelação cível. Ação de cobrança. Embargos de declaração. Produção de 

provas. Cerceamento de defesa inexistente.

1- Os embargos de declaração são meio recursal destinado a dirimir omissões, 

contradições e obscuridades dentro de uma decisão. Não se destinam a alegação 

de fato novo e muito menos oportunidade para requerer a produção de provas.

2- Ultrapassado o momento processual adequado, resta preclusa a 

possibilidade de realização de diligências probatórias. Repasse ICMS. Fornecimento 

de energia elétrica. Convênio declarado nulo pelo STF. Efeitos. Serviços efetivamente 

prestados ao Município.

3- Mesmo sendo declarado nulo o referido convênio pelo STF e cessada a 

vigência das cláusulas nele inseridas, o Município não ficou desonerado do 

pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe foram 

prestados pela CELG.

4- Considerando ter a empresa estatal fornecido continuamente o serviço 

de energia elétrica, acreditando na legitimidade do ajuste e no controle 

administrativo de legalidade realizado pelo ente público, que realizava o 

empenho da despesa para pagamento do consumo de energia, não há que 

se falar em retenção indevida do ICMS. Preservação dos princípios da boa-fé 

objetiva, da vedação do enriquecimento ilícito e da segurança jurídica. Ação julgada 

improcedente.

5- Os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, bem como a vedação 

ao enriquecimento sem causa, impedem que a Administração, após praticar 

atos em determinado sentido, que criaram uma aparência de estabilidade das 

relações jurídicas, venha confrontá-los a posteriori, com a vulneração de direito 

que, em razão da anterior conduta administrativa e do longo período de tempo 

transcorrido, já se acreditava incorporado ao patrimônio do administrado.

Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados, nos termos da seguinte 

ementa (fl s. 1.888):

Embargos de declaração. Apelação cível. Ação de cobrança. Cerceamento de 

defesa.

1- É de se repelir, de plano, a alegação do embargante de cerceamento 

de defesa, porquanto se constitui matéria relacionada à produção de provas, 

insuscetível de acolhimento na via dos embargos declaração. Energia consumida. 

Princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

2- Se o Município continuou recebendo a prestação dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica sem se opor, ao longo de 7 (sete) anos, não 

pode, agora, valer-se da declaração de nulidade do convênio para reaver os 

valores que pagou pela energia elétrica que efetivamente consumiu, porquanto 

constitui tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado por 
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força do princípio da boa fé objetiva, a que se sujeita a Administração Pública. 

Prequestionamento explícito. Inviabilidade. Matéria devidamente analisada pelo 

acórdão recorrido. Rejeição.

3- O atual Código de Processo Civil adotou o chamado prequestionamento 

ficto, no sentido de que a simples oposição dos embargos de declaração é 

sufi ciente para prequestionar a matéria, consoante dispõe o seu artigo 1.025.

4- O acórdão embargado encontra-se devidamente motivado, com o cotejo 

das questões aplicáveis ao caso em questão, inclusive com referência expressa da 

legislação, inexistindo negativa de vigência aos dispositivos legais mencionados.

4-Embargos conhecidos e rejeitados.

No recurso especial o recorrente alega violação dos artigos 489, § 1º, V, e 

1.022, II e parágrafo único, do CPC/2015, ao argumento de que a Corte local 

não se manifestou a respeito de pontos importantes ao deslinde da controvérsia, 

especialmente no que concerne à impossibilidade: (i) da Administração 

promover pagamento sem a ocorrência de prévio empenho e regular liquidação 

da despesa, conforme dispõem os arts. 60, 62 e 63 da Lei n. 4.320/1963; (ii) de 

compensação de débitos da Fazenda para com créditos do particular, prevista 

no art. 54 da Lei n. 4.320/1963 e no art. 167, IV, da CF/1988; (iii) de se criar 

óbices ao repasse de recursos ao município, consoante art. 160 da CF/1988; e 

(iv) de convalidação de negócio nulo, à luz dos arts. 168, parágrafo único, e 169 

do CC/2002.

Quanto às questões de fundo, sustenta ofensa aos seguintes artigos:

i) 168, parágrafo único, e 169 do CC/2002, segundo os quais é defeso ao 

juiz suprir as nulidades do negócio jurídico, que não são suscetíveis de validação 

nem convalescem no tempo, arguindo que a procedência da ação não acarreta 

enriquecimento ilícito da recorrente, mas restitui as partes ao status quo ante;

ii) 54, 62 e 63 da Lei n. 4.320/1963, que vedam a compensação de créditos 

particulares com débitos da administração, bem como o pagamento de despesa 

sem prévia liquidação, apontando ter sido este um dos motivos para a declaração 

de nulidade do convênio pelo STF;

iii) 187 do CC/2002, diante da ausência de boa-fé da recorrida e da 

incorreta valoração jurídica da prova, na medida em que a CELG não apresentou 

as correspondente faturas do consumo de energia elétrica, não comprovando, 

portanto, os serviços fornecidos; e

iv) 463, II, e 512 do CPC, diante da ocorrência de cerceamento do direito 

de defesa, em razão da negativa de conversão do feito em diligências para 
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determinar que a Celg apresentasse as faturas de energia correspondentes aos 

débitos efetuados na conta corrente do Município.

A esse respeito, explica que a questão só foi alegada em sede de de embargos 

porque o fornecimento de energia elétrica não foi tratado no curso da instrução. 

Ao fi nal, aduz ofensa à jurisprudência do STF, que, em caso idêntico, decidiu 

expressamente que a consequência da manifesta nulidade do convênio discutido 

nessa ação seria a devolução dos valores ilegalmente debitados na conta corrente 

dos municípios (RE 396.989-7-GO).

A CELG apresentou contrarrazões às fl s. 1.986/2.007, aduzindo que a 

insurgência esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, além de que, não obstante a 

nulidade do convênio celebrado entre a CELG e o Recorrente, não há que se 

falar em restituição dos valores recebidos por esta concessionária, tendo em vista 

que houve o efetivo consumo de energia elétrica pelo Município, o qual realizou 

o empenho de todos os pagamentos, devendo, portanto, serem respeitados 

os princípios da segurança jurídica, boa-fé, razoabilidade e moralidade 

administrativa. Defende, também, não haver cerceamento de defesa, ofensa ao 

artigo 1.022 do CPC e tampouco contrariedade ao julgamento do RE 396.989-

7 (que apenas reconheceu a nulidade do convênio, sem tratar da restituição dos 

valores).

Neste agravo afi rma que seu recurso especial satisfaz os requisitos de 

admissibilidade e que não se encontram presentes os óbices apontados na 

decisão agravada.

Contraminuta às fl s. 2.083-2.091, e-STJ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Tendo a parte insurgente 

impugnado os fundamentos da decisão agravada, passo ao exame do recurso 

especial.

Inicialmente, registra-se que o acórdão recorrido foi publicado após a 

entrada em vigor da Lei 13.105/2015, estando o recurso, portanto, sujeito aos 

requisitos de admissibilidade do novo Código de Processo Civil, conforme 

enunciado Administrativo 3/2016 desta Corte.

Examinando os autos, verifi ca-se que são oriundos de ação de cobrança 

ajuizada pelo Município de Goiás, objetivando receber da CELG todos os 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 111-213, Julho/Setembro 2020 135

valores que foram descontados de sua conta corrente, por força de convênio 

fi rmado entre ela, Estado de Goiás, Banco do Estado de Goiás e a Associação 

Goiana de Municípios – AGM, o qual foi declarado nulo pelo STF, diante da 

inconstitucionalidade da compensação nele prevista, de dívidas pelo consumo de 

energia com crédito de cotas-parte do ICMS do Município.

Com efeito, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, 

porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada 

a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, tendo assentado 

que o “laudo pericial homologado no feito (fl s. 1.370/1.479), evidencia que os 

pagamentos foram precedidos de controle administrativo pelo ente municipal, 

sendo as despesas devidamente empenhadas e o serviço de energia elétrica 

prestado de forma regular ao município/apelante” (fl . 1.843).

Ademais, em sede de embargos declaratórios, asseverou-se que “o 

Município continuou recebendo a prestação dos serviços de fornecimento de 

energia elétrica sem se opor ao longo de 7 (sete) anos, não pode, agora, valer-se 

da declaração de nulidade do convênio para reaver os valores que pagou pela 

energia elétrica que efetivamente consumiu, porquanto constitui tentativa de se 

valer da própria torpeza, comportamento vedado por força do princípio da boa 

fé objetiva, a que se sujeita a Administração Pública” (fl . 1.890, e-STJ).

A tutela jurisdicional foi prestada de forma efi caz, não havendo razão para 

a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, sendo 

desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao que já 

decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao art. 1.022 do 

CPC/2015.

Quanto às questões de fundo, o Tribunal de origem, após ampla análise do 

conjunto fático probatório dos autos, concluiu que, não obstante a declaração de 

nulidade do convênio em questão pelo STF e cessada a vigência das cláusulas 

nele inseridas, o Município não pode fi car desonerado do pagamento dos 

serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe foram efetivamente 

prestados pela CELG, a qual atuou de boa-fé, acreditando na legitimidade do 

ajuste e no controle administrativo de legalidade realizado pelo ente público, 

que efetuava o empenho da despesa para pagamento do consumo de energia.

É o que se extrai do seguinte excerto do voto (fl s. 1.838 e 1.841/1.842):

A matéria questionada se trata da possibilidade do Município de Goiás reaver 

os valores pagos à Companhia Energética de Goiás S/A – CELG, no período 
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compreendido entre dezembro/1993 a dezembro/2000, sob o fundamento da 

nulidade do convênio fi rmado entre a CELG, AGM, Estado de Goiás e o Banco do 

Estado de Goiás (BEG), cujas normas tinha por fi nalidade compensar os débitos 

existentes dos municípios associados para com a companhia energética goiana, 

mediante o uso da receita proveniente do repasse de ICMS, pelo Estado de Goiás.

A julgadora de primeiro grau analisou o caso com muita propriedade, quando 

afi rmou; in verbis:

(...)

Com efeito, mesmo sendo declarado nulo o referido convênio pelo STF e 

cessada a vigência das cláusulas nele inseridas, o Município não fi cou desonerado 

do pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe foram 

prestados pela CELG.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

tem afastado a possibilidade de prestação do serviço sem o pagamento 

correspondente.

(...)

Destarte, verifi ca-se ao longo de 07 anos de duração do convênio mencionado, 

em nenhum momento se questionou a sua validade. Nesse ponto, a laudo pericial 

homologado no feito (fls. 1.370/1.479), evidencia que os pagamentos foram 

precedidos de controle administrativo pelo ente municipal, sendo as despesas 

devidamente empenhadas e o serviço de energia elétrica prestado de forma 

regular ao município/apelante.

Preserva-se, assim, os postulados da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, do 

enriquecimento sem causa, os quais impõem à Administração Pública, nos seus 

atos reiterados, ao longo de anos, um comportamento coerente e respeitador da 

legítima expectativa que enseja aos administrados, cuja confi ança é merecedora 

de toda proteção, sobretudo, em face da presunção de legalidade dos atos 

administrativos.

Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo 

sobre as questões (boa-fé e efetiva prestação do serviços pela concessionária, 

empenho dos pagamentos referentes ás despesas com energia durante o período 

do convênio...) demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o 

que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

A propósito, a jurisprudência desta Corte:

Administrativo. Fornecimento de energia elétrica. Ação de cobrança. 

Compensação de crédito de ICMS por convênio. Devolução de valores. Alegação 

de violação do art. 535, II, do CPC/73. Defi ciência da fundamentação. Incidência, 

por analogia, do Enunciado n. 284 da Súmula do STF. Alegação de ausência de 
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prestação do serviço. Pretensão de reexame fático-probatório. Incidência do 

Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

I - Na origem trata-se de ação de cobrança intentada pelo Município de Montes 

Claros de Goiás em desfavor da Companhia Energética de Goiás S/A - CELG, 

visando devolução de valores recebidos pela concessionária de energia elétrica 

no cumprimento de convênio administrativo para compensação de crédito de 

cotas-partes do ICMS.

II - Em relação à alegada violação ao art. 535, II, do CPC/73, a parte recorrente 

limitou-se a afi rmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão 

ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos embargos de 

declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para 

demonstrar especifi camente a suposta mácula.

III - Nesse panorama, a apresentação genérica de ofensa ao art. 535, II, do 

CPC/73 atrai o comando do enunciado sumular n. 284/STF, inviabilizando o 

conhecimento dessa parcela recursal.

IV - Quanto ao mais, verifi ca-se que a irresignação recursal vai de encontro às 

convicções do julgador a quo, que com lastro no conjunto probatório constante 

dos autos decidiu que, a despeito da nulidade do Convênio, a municipalidade não 

poderia pretender a respectiva restituição de valores, uma vez que se utilizou do 

fornecimento de energia elétrica prestado pela CELG.

V - Consignou o decisum que “[...] a efetiva prestação do serviço de fornecimento 

de energia elétrica, de forma continuada, restou inconteste nos autos” (fl . 2.356).

VI - Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais 

indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos 

fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na 

hipótese o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VII - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1.067.984/GO, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/02/2018)

Por fi m, no que toca a alegação de cerceamento de defesa, a Corte a quo 

consignou que os embargos de declaração “não se destinam a alegação de fato 

novo e muito menos oportunidade para requerer a produção de provas” (fl s. 

1.837), até mesmo porque esta fase processual já se encerrou e “as provas coligidas 

aos autos restaram sufi cientes ao deslinde da questão, havendo a produção de 

prova pericial e oportunidade das partes apresentarem suas alegações” (fl s. 1.837). 

Além disso, informou que “o recorrente manifestou desinteresse pela produção 

de outras provas além daquelas constituídas e acostadas ao processo” (fl s. 1.239).

Ao assim se manifestar, o acórdão de origem decidiu em consonância 

com o entendimento desta Corte, segundo o qual preclui o direito à prova se 

a parte, intimada para especifi car as que pretendia produzir, não se manifesta 
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oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de 

provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especifi cação.

Nesse sentido:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Processual Civil. Ação de 

rescisão de contrato de compra e venda. Cerceamento de defesa. Incidência da 

Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Agravo desprovido.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, pois o acórdão 

estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde 

da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. “O STJ possui fi rme o entendimento no sentido de que ‘preclui o direito à prova 

se a parte, intimada para especifi car as que pretendia produzir, não se manifesta 

oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas 

na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especifi cação.’ (AgRg 

no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

16/06/2016, DJe 22/06/2016).”

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o 

apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 950.804/SP, Rel. Ministro Raul 

Araújo, Quarta Turma, DJe 12/03/2020)

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Ação de obrigação 

de não fazer cumulada com compensação por dano moral. Especificação de 

provas. Inércia da parte. Preclusão. Dissonância entre o acórdão recorrido e a 

jurisprudência do STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com compensação por dano 

moral.

2. Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a 

parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta 

oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de 

provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especifi cação. 

Precedentes.

3. Agravo interno no recurso especial não provido (AgInt nos EDcl no REsp 

1.829.280/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2019)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação possessória. Esbulho. 

Cerceamento de defesa. Acórdão em sintonia com entendimento fi rmado no STJ. 

Súmula 83 do STJ. Matéria que demanda reexame de fatos e provas. Sumula 7 do 

STJ. Agravo interno não provido.

1. O STJ possui fi rme o entendimento no sentido de que “preclui o direito à prova 

se a parte, intimada para especifi car as que pretendia produzir, não se manifesta 
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oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas 

na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especifi cação.” (AgRg 

no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

16/06/2016, DJe 22/06/2016).”.

2. As conclusões do Tribunal de origem em relação a ausência de cerceamento de 

defesa, e ocorrência da preclusão, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois 

demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o 

que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.360.729/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/04/2019)

Processual Civil. Agravo regimental. Produção de prova pericial. Comprovação 

dos danos. Súmula 7/STJ e 283/STF.

1. A aferição da alegada preclusão consumativa do pedido de produção de prova 

pericial depende do reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante 

o óbice da Súmula 7/STJ.

2. O ora agravante alegou que houve preclusão quanto à produção de prova 

pericial apta a demonstrar a existência dos danos, mas deixou de impugnar o 

fundamento do acórdão recorrido de que “em acordo posterior firmado nos 

autos, as partes litigantes postergaram a produção de prova pericial para a fase 

de liquidação de sentença”. Aplicação, no caso, da Súmula 283/STF por analogia: 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em 

mais de um fundamento sufi ciente e o recurso não abrange todos eles.”

3. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp 458.936/SC, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016).

Além disso, a revisão das conclusões adotadas pela Corte a quo demandaria 

o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do 

óbice da Súmula 7 do STJ.

No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, não houve indicação do 

dispositivo legal objeto de interpretação divergente, o que confi gura defi ciência 

na fundamentação recursal, a atrair o óbice da Súmula 284/STF. De toda forma, 

verifi ca-se, da simples leitura do julgado do STF, que este não tratou da questão 

ora trazida, relativa a possibilidade de restituição dos valores pagos à CELG.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso 

especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

Majoro em 10% os honorários advocatícios fixados anteriormente, 

observados os limites e parâmetros dos §§ 2º, 3º e 11 do artigo 85 do CPC/2015 

e eventual Gratuidade da Justiça (artigo 98, § 3º, CPC/2015).

É como voto.
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AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.421.432-PE 

(2013/0392524-4)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Agravante: Ferreira Costa & Cia Ltda e outros

Advogados: Ricardo Augusto Pontes Piedade e outro(s) - PE019087

Renata Sonoda Pimentel - PE000934

Agravado: Fazenda Nacional

Procurador: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

EMENTA

Tributário. Processual Civil. Agravo interno. Primeira decisão 

agravada. Ausência de impugnação a todos os fundamentos adotados. 

Súmula 182/STJ. Incidência.

1. A teor da Súmula 182/STJ, inviável se faz a apreciação do 

agravo interno que deixa de empreender combate específi co a todos os 

fundamentos da decisão agravada.

Segunda decisão agravada, em que foi dado provimento ao recurso 

especial da Fazenda Nacional. Ação rescisória julgada procedente. 

Modulação temporal dos efeitos. Impossibilidade. Hipótese não enquadrada 

no art. 27 da Lei 9.868/99.

2. De acordo com a jurisprudência fi rme do STJ, não cabe ao 

Judiciário determinar a modulação temporal dos efeitos de sua decisão 

fora das hipótese previstas no art. 27 da Lei 9.868/99. Julgados: AgInt 

no REsp 1.268.821/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 14/08/2019; REsp 1.367.361/CE, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/06/2017.

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não 

provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conhecer parcialmente o recurso, mas lhe negou provimento, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.
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Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, 

Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 20.2.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trata-se de agravo interno manejado por 

Ferreira Costa & Cia Ltda. e Outros, em face da decisão de fl s. 629/634, em que 

seu recurso especial foi parcialmente conhecido, e, nessa parte, desprovido, e, 

também, contra a decisão de fl s. 635/638, por meio da qual foi dado provimento 

ao recurso especial da Fazenda Nacional para afastar a modulação temporal dos 

efeitos da decisão regional em que se julgou procedente a ação rescisória.

Os agravantes alegam, em síntese, que, em relação à decisão de fl s. 629/634, 

os autos deveriam ter sido devolvidos à Corte de origem para que fosse exercido 

o juízo de retratação em razão do julgamento do RE 1.072.485/PR, submetido 

ao rito da repercussão geral, que trata da constitucionalidade da incidência 

da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, 

questão enfrentada no acórdão recorrido.

Já quanto à decisão de fl s. 635/638, sustentam, em resumo, que o art. 927, § 

3º, do CPC/2015 possibilitaria a modulação dos efeitos decorrentes da alteração 

de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, pois demonstrada 

sua boa-fé, uma vez que o não pagamento do tributo decorreu de decisão 

judicial transitada em julgado. 

Contrarrazões não apresentadas (certidão de fl . 688).

É o breve relato.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): De início, vale destacar que, neste 

agravo interno, os agravantes insurgem-se contra duas decisões distintas, em 

que, na primeira (fl s. 629/634), seu recurso especial foi parcialmente conhecido 
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e, nessa parte, desprovido. Já na segunda, foi dado provimento ao apelo raro da 

Fazenda Nacional (fl s. 635/638).

Diante desse contexto, passo a analisar as alegações trazidas em relação à 

decisão de fl s. 629/634.

O inconformismo, no entanto, não ultrapassa a barreira do conhecimento.

Com efeito, o recurso especial interposto pelos ora agravantes foi 

parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido, com base nos seguintes 

fundamentos: (I) no que concerne à alegação de extrapolação do prazo 

decadencial bienal para propositura da ação rescisória, aplicou-se o disposto 

na Súmula 401/STJ, segundo o qual tal prazo se inicia apenas quando não foi 

cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial, que, no caso, foi a 

decisão denegatória de seguimento do recurso especial interposto pela Fazenda 

Nacional; (II) em relação à alegação de ofensa ao art. 485, V, do CPC/73, 

foi aplicada a Súmula 284/STF, ante a dissociação entre os fundamentos do 

acórdão recorrido e as argumentações trazidas no apelo especial; (III) no que 

tange à indicação de infringência à Súmula 343/STF, incidiu o óbice da Súmula 

518/STJ, ante a impossibilidade de se conhecer do recurso especial, com amparo 

na alínea “a” do permissivo constitucional, por violação de enunciado de súmula; 

(IV) quanto à configuração de sucumbência recíproca, não houve análise 

pela Corte de origem, não obstante a provocação por meio dos aclaratórios, 

carecendo a questão do devido prequestionamento, nos termos do disposto na 

Súmula 211/STJ.

No presente caso, os agravantes não atacaram quaisquer dos fundamentos 

acima delineados, limitando-se a afi rmar que os autos deveriam retornar à Corte 

regional para que fosse feito juízo de adequação para fi ns de aplicação de tese 

fi rmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, na linha do entendimento recentemente confi rmado pela Corte 

Especial do STJ, na assentada de 19 de setembro de 2018, ao julgar o EAREsp 

701.404/SC e o EAREsp 831.326/SP, aplica-se, na espécie, a Súmula 182/STJ 

(“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especifi camente os 

fundamentos da decisão recorrida.”).

Cumpre destacar, por oportuno, que o debate de mérito trazido para 

exame desta Corte Superior no recurso especial interposto pelos ora agravantes 

envolvia apenas o cabimento da ação rescisória, e, no particular, o apelo nem 

sequer mereceu prosperar ante o óbice da Súmula 284/STF. Assim, não haveria 

falar em devolução dos autos para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015.
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Em seguida, passo ao exame das alegações trazidas em relação à decisão de fl s. 

635/638.

No particular, a irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que 

as partes agravantes não lograram desenvolver argumentação apta a desconstituir 

os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora submeto ao Colegiado 

para serem confi rmados (fl s. 635/638):

Trata-se de recurso especial fundado no CPC/73, manejado pela Fazenda 

Nacional, com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl . 453):

Processual Civil e Previdenciário. Ação rescisória buscando afastar 

do mundo o julgado que considerou estar isento de recolhimento as 

contribuições atinentes as horas extras e o terço de férias de empregados 

de empresa privada, aplicando julgados atinentes a servidores públicos.

- Rejeição das preliminares. A primeira, porque a rescisória foi intentada 

dentro do prazo anterior a dois anos, levando em conta a data de 30 de 

junho de 2010, quando a autora foi intimada de julgado que improvia 

embargos de declaração, prazo que se estendia até o dia 30 de julho do 

mesmo ano.

- O ajuizamento da rescisória em 27 de julho de 2012 se enquadra 

dentro do prazo inferior a dois anos.

- A segunda, por não se aplicar ao caso a Súmula 343, do Supremo 

Tribunal Federal, à míngua de demonstração de interpretação controvertida 

dos tribunais acerca da matéria. E, ademais, mesmo que tivesse sido 

tangidos julgados nesse sentido, a matéria é de índole constitucional, 

estatuída no art. 201, § 11, da Carta Máxima, estando, portanto, livre do 

alcance da súmula mencionada.

- A contribuição previdenciária patronal incidente sobre o valor pago 

aos segurados empregados a título de horas extras reclama tratamento 

diferenciado da contribuição incidente sobre a mesma matéria em se 

cuidando de servidor público regido pela Lei 8.112, de 1990. No primeiro 

caso, a incidência se verifi ca sobre as duas parcelas, em se cuidando de 

empregado. No segundo, a incidência não se verifi ca.

- O julgado, que isentou o terço de férias e as horas extras, viola a 

legislação atinente a espécie, de modo a reclamar sua rescisão, pela total 

impertinência da pretensão primeva.

- Aprovada por maioria, vencido o relator, a aplicação da modulação 

dos efeitos da decisão, no sentido de que a exigência do recolhimento, no 

caso concreto, dê-se a partir da data deste julgamento, conforme notas 

taquigráfi cas.
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- Procedência da rescisória, em parte.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fl s. 533/538).

A parte recorrente aponta violação aos arts. 535 do CPC/73 e 27 da Lei 9.868/99. 

Sustenta, em resumo, que: (I) a despeito dos embargos de declaração, o Tribunal a 

quo remanesceu omisso acerca da alegação de usurpação de competência do STF 

quanto à possibilidade de modulação dos efeitos decorrentes do provimento da 

ação rescisória, do julgamento extra petita, ante a ausência de pedido referente 

à modulação, e à aplicação do art. 27 da Lei 9.868/99; (II) “não poderia o Tribunal 

ter modulado os efeitos do julgamento da ação rescisória, haja vista que não há 

fundamento legal que autorize tal modulação, posto que tal possibilidade apenas 

pode ser realizada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a teor do disposto no 

art. 27 da Lei n. 9.868/99” (fl . 593).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Segue a fundamentação.

Registre-se, de logo, que a decisão recorrida foi publicada na vigência do 

CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será 

observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo 

Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/73 - relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 

- devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com 

as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça).

Cumpre destacar não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em 

que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe 

foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não 

se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte 

com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

No mérito, discute-se a possibilidade do Tribunal de origem, ao julgar 

procedente a ação rescisória, determinar a modulação temporal dos efeitos de 

sua decisão.

No caso dos autos, a Corte regional modulou os efeitos da decisão, para 

que a exigência do tributo ocorresse apenas a partir da data do julgamento, 

desobrigando o contribuinte de efetuar o recolhimento durante o período em 

que estava protegido pela coisa julgada.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é fi rme no sentido 

de que não cabe ao Judiciário determinar a modulação temporal dos efeitos de 

sua decisão fora das hipótese previstas no art. 27 da Lei 9.868/99.

Nessa senda, os seguintes julgados:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Ação rescisória. 

Contribuição para o SAT. Constitucionalidade declarada pelo Supremo 
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Tribunal Federal. Anulação do julgamento anterior, proferindo-se novo 

julgamento, com efeitos ex nunc. Modulação dos efeitos do provimento 

rescisório. Inviabilidade.

1. A jurisprudência desta Corte Superior fi rmou entendimento no sentido 

de que “salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 27 da Lei 9.868/99, 

é incabível ao Judiciário, sob pena de usurpação da atividade legislativa, 

promover a ‘modulação temporal’ da suas decisões” (EREsp 738.689/PR, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 22/10/2007).

2. Agravo interno não provido

(AgInt no REsp 1.268.821/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 14/08/2019)

Processual e Tributário. Recurso especial. Art. 535, II, do CPC/1973. 

Ausência de violação. Modulação dos efeitos da decisão que julga 

procedente a ação rescisória. Impossibilidade. Hipótese diversa daquela 

prevista no art. 27 da Lei n. 9.868/99.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando o Juízo a quo dirime 

de forma fundamentada as questões que lhe são submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos autos.

2. É da própria natureza da ação rescisória desconstituir a sentença 

transitada em julgado (jus rescindens) e restabelecer o status quo ante da 

relação jurídica discutida, pelo que não se deve conferir efeitos ex nunc 

ao juízo rescisório. Precedente: REsp 1.514.129/PE, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2015.

3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsps 738.689/PR e 767.527/

PR (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJU 22/10/2007), concluiu que, 

“salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 27 da Lei 9.868/99, é 

incabível ao Judiciário, sob pena de usurpação da atividade legislativa, 

promover a ‘modulação temporal’ de suas decisões”, donde se conclui que 

tal competência se limita ao STF.

4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(REsp 1.367.361/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

14/06/2017)

Assim, verifi ca-se que o Tribunal de origem andou mal ao efetuar a modulação 

temporal dos efeitos da decisão por meio da qual julgou parcialmente 

procedente a ação rescisória, razão pela qual o recurso especial merece prosperar, 

no particular.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento parcial 

para afastar a modulação temporal dos efeitos da decisão da Corte de origem em 

que se julgou procedente a ação rescisória.

Publique-se.
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Vale salientar, inicialmente, que a ação rescisória foi julgada sob a égide do 

CPC/73, o que impossibilitaria a aplicação do que dispõe o art. 927, § 3º, do 

CPC/2015, conforme sustentam os agravantes.

Além disso, a questão levantada no agravo interno, quanto à possibilidade 

de modulação temporal fora dos limites do art. 27 da Lei 9.868/99, é inovatória, 

não sendo possível seu exame neste momento processual.

Por fi m, é importante ressaltar que a decisão agravada se encontra em 

estreita sintonia com a jurisprudência recente e fi rme do STJ de que não cabe 

ao Judiciário determinar a modulação temporal dos efeitos de sua decisão fora 

das hipótese previstas no art. 27 da Lei 9.868/99, nos termos dos julgados ali 

indicados.

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, na parte 

conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.839.345-MG 

(2019/0280679-1)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Agravante: Roberto Robson Simões

Advogados: Wederson Advincula Siqueira - MG102533

Matheus Prates de Oliveira - MG141238

Marcos Ezequiel de Moura Lima - MG136164

Auack Natan Moreira de Oliveira Reis - MG163391

Agravado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Interes.: Henrique Lage

Advogado: Mauro Jorge de Paula Bomfi m e outro(s) - MG043712

EMENTA

Administrativo. Improbidade administrativa. Agravo interno 

no recurso especial. Contratação direta de advogado pelo Município. 
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Prefeito e advogado condenados pela prática dos atos ímprobos de 

que tratam os arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92. Caracterização de 

dano ao erário e de ofensa a princípios administrativos. Imposição 

do ressarcimento do dano como única sanção. Impossibilidade. Mera 

consequência lógica do ato ímprobo causador de lesão ao erário. 

Necessidade de conjugação com uma ou mais penalidades previstas no 

art. 12 da LIA. Precedentes.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, “O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, 

mas sim consequência necessária do prejuízo causado. Caracterizada 

a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos 

valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma 

das sanções legais previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992” (AgInt 

no REsp 1.616.365/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

2. Com efeito, determinar que os réus procedam unicamente 

à reparação do dano, deixando de condená-los a uma das sanções 

previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, equivaleria 

a deixá-los sem qualquer punição pela prática do ato ímprobo. Em 

outras palavras, a imposição isolada do ressarcimento ao erário acabaria 

por retirar o caráter pedagógico e preventivo da norma.

3. Na espécie, a instância de origem assentou que “o Chefe 

do Executivo e o advogado [...], em conluio, fi rmam contrato de 

prestação de serviços com o deliberado objeto de obter vantagem 

ilícita, em detrimento dos cofres públicos”.

4. Nesse contexto, tendo em mira os vetores da proporcionalidade 

e da razoabilidade, em linha com a diretriz dosimétrica estampada no 

parágrafo único do art. 12 da LIA (“[...] o juiz levará em conta a 

extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido 

pelo agente”), impõe-se acrescentar em desfavor dos réus, em modo 

solidário, além do já determinado ressarcimento do dano, a aplicação 

das sanções de pagamento de multa civil equivalente a uma vez o valor 

do dano e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios 

majoritários, pelo prazo de cinco anos.

5. Agravo interno desprovido.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator.

Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, 

Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília (DF), 24 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 31.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trata-se de agravo interno interposto por 

Roberto Robson Simões contra a decisão de fl s. 1.559/1.566, por meio da qual 

dei parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais, por entender que, de acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: (I) nas ações de improbidade administrativa, 

a recomposição do dano ao erário não tem natureza de sanção propriamente 

dita, mas, sim, de indenização, devendo sua extensão limitar-se ao exato valor 

da lesão apurada; (II) caracterizada a improbidade administrativa por dano ao 

Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo 

menos uma das sanções legais que, efetivamente visam a reprimir a conduta 

ímproba e a evitar o cometimento de novas infrações; (III) determinar que o réu 

proceda unicamente à reparação do dano, deixando de condená-lo a uma das 

sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, equivale a 

deixá-lo sem qualquer punição pela prática do ato ímprobo.

O agravante sustenta, em síntese, que: (I) “diversamente do alegado 

pelo Agravado, o ressarcimento do dano constitui sanção, e não o mero 

restabelecimento do status anterior” (fl . 1.572); (II) “o magistrado não está 

obrigado a aplicar todo o elenco de sanções, já que ofenderia o princípio da 

proporcionalidade punitiva, na medida em que é variada a relação de ilícitos de 

improbidade, tanto quanto são os elementos de maior ou menor gravidade de 
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que se reveste a conduta” (fl . 1.573); (III) na espécie, “a dosimetria da sanção 

não atendeu aos princípios constitucionais implícitos da proporcionalidade/

razoabilidade” (fl . 1.575).

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

pugnou pelo desprovimento do agravo interno (fl s. 1.603/1.609).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Como consignei na decisão 

agravada, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça fi rmou-se no 

sentido de que, “caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, 

a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma 

das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba e a 

evitar o cometimento de novas infrações” (REsp 1.184.897/PE, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2011).

Nesse contexto, determinar que os réus procedam unicamente à reparação 

do dano, deixando de condená-los a uma das sanções previstas no art. 12 da Lei 

de Improbidade Administrativa, equivaleria a deixá-los sem qualquer punição 

pela prática do ato ímprobo. De fato, a imposição isolada do ressarcimento 

ao erário acabaria por retirar o caráter pedagógico e preventivo da norma. Na 

mesma linha de percepção, trilham os seguintes precedentes:

Administrativo e Processual Civil. Improbidade. Ex-prefeito. Despesas em 

viagens. Não comprovação. Hospedagem. Ausência de pernoite. Agente 

político. Lei 8.429/1992. Ressarcimento ao erário. Única penalidade aplicada. 

Impossibilidade. Precedentes.

[...]

14. O STJ tem assentado o entendimento de que o ressarcimento não constitui 

sanção propriamente dita, mas sim consequência incontornável do prejuízo 

causado. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a 

devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma 

das sanções legais previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992. Nesse sentido: AgInt 

no REsp 1.570.402/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 3/4/2018; REsp 1.302.405/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 28/3/2017.

[...]

(REsp 1.761.202/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 27/11/2018, DJe 11/03/2019)
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Processo Civil. Administrativo. Agravo interno no recurso especial. Improbidade 

administrativa. Acórdão do Tribunal de origem que demonstra a presença do 

elemento subjetivo. Súmula 7/STJ. Dano ao erário. Não constituição de pena. 

Consequência necessária do prejuízo causado. Agravo interno não provido.

1. O entendimento do STJ é que, para que seja reconhecida a tipificação 

da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade 

Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, 

consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, 

pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou a 

atuação dolosa do agravante, porquanto “restou comprovada a má-fé do ex-

prefeito e das empresas licitantes e seus representantes, fraudando-se processo 

licitatório; ato de improbidade previsto na Lei n. 8.429/92, mais precisamente 

em seus artigos 10, VIII, o que ocasionou prejuízo ao erário, uma vez que a verba 

pública não foi devidamente utilizada” (e-STJ fl . 1.946). Rever tal premissa esbarra 

no óbice da Súmula 7/STJ.

3. O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim 

consequência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade 

administrativa por dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir 

acompanhada de pelo menos uma das sanções legais previstas no art. 12 da Lei n. 

8.429/1992. A propósito: REsp 1.302.405/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 2/5/2017.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.616.365/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

Administrativo. Ato de improbidade. Verba repassada pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Ausência de prestação de contas. Caracterização 

da prática de ato ímprobo. Conduta que se encaixa no art. 5º, caput, e implica 

na aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso III, ambos da Lei 8.429/92. 

Necessidade de ressarcimento integral do dano ao erário.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública por improbidade administrativa 

proposta pelo Município de Pedra Branca do Amapari em desfavor da ex- gestora 

Municipal.

II - Sustenta-se, em síntese, que a recorrentes deixou de prestar contas 

das verbas federais repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento na 

Educação referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

III - Por sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido da ação civil 

pública por improbidade administrativa, para o fi m de condenar a acusada a 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) 

anos, pagamento de multa civil no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proibição 

de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos.
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IV - Em sede de recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

manteve a sentença.

V - Fundamento fático bem delineado no acórdão recorrido. Hipótese de 

reenquadramento jurídico dos fatos. Afastamento da Súmula 7 como óbice para 

o conhecimento do recurso especial do Ministério Público Federal. Precedentes: 

AgInt no AREsp 824.675/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2016, DJe 2/2/2017 

e REsp 1.245.765/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 28/6/2011, DJe 3/8/2011.

VI - Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao erário, a 

devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos 

uma das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba 

e a evitar o cometimento de novas infrações (REsp 1.184.897/PE, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2011).

VII - Caracterizada a necessidade de ressarcimento integral do prejuízo, mesmo 

que presumido, ao erário.

VIII - Há se reformar, assim, o acórdão recorrido para reconhecer a violação ao 

art. 5º e determinar a aplicação das sanções previstas no art. 12, III, ambos da Lei 

8.429/92.

IX- Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 1.200.672/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 

julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Ato de improbidade 

administrativa. Condenação do agente ímprobo apenas no ressarcimento dos 

danos causados ao erário. Impossibilidade. Demais sanções. Aplicabilidade. 

Recurso especial provido.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o 

ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim consequência 

necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por 

dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de 

pelo menos uma das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta 

ímproba e a evitar o cometimento de novas infrações” (REsp 1.184.897/PE, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/4/2011).

Precedentes.

2. Na hipótese, compreendido o ressarcimento dos danos causados ao 

erário como mera consequência do reconhecimento do ato de improbidade 

administrativa, deve ser imposta aos recorridos pelo menos uma das demais 

sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992.

3. Tratando-se de providência que demanda o exame das circunstâncias fáticas 

do caso, mostra-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para 
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que, levando em conta as premissas estabelecidas e com base nos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, fi xe as sanções que entender cabíveis, se 

não atingidas pela prescrição.

4. Recurso especial conhecido e provido, com a devolução dos autos à origem.

(REsp 1.335.869/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Pois bem, o subjacente ato de improbidade, precedido de “acelerado 

procedimento de inexigibilidade de licitação” (fl . 14), ocorreu em contexto no 

qual “o Chefe do Executivo e o advogado [...], em conluio, fi rmam contrato 

de prestação de serviços com o deliberado objeto de obter vantagem ilícita, em 

detrimento dos cofres públicos” (fl . 1.088).

A propósito das condutas dos réus, é oportuno transcrever os seguintes 

trechos do voto condutor do acórdão condenatório (fl s. 1.090/1.092):

[...]

verifi ca-se que Henrique Lage foi contratado para prestar assessoria jurídica ao 

Município de Dom Joaquim, recebendo mensalmente a importância R$1.500,00. 

O primeiro contrato teve início em 02/01/1997 e o último tinha término previsto 

para 31/12/2000 (fi s. 92/106).

Antes, porém, do término do contrato, o então Prefeito Municipal, através da 

Portaria n. 1.461, de 29/09/2000, rescindiu o contrato de assessoria jurídica, “com 

fi nalidade de proceder ao enxugamento das despesas com pessoal, para assim 

enquadrar-se nos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal” (fl s. 91).

Em 17/10/2000, no entanto, contratou o mesmo profissional para ajuizar 

uma ação anulatória contra o INSS, pagando-lhe honorários de R$208.304,31, 

correspondentes a 15% do valor da autuação que pretendia anular (fl s. 77/78).

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, adotando 

como único fundamento o fato de não haver prova de que o réu Roberto Robson 

Simões, quando rescindiu o contrato de assessoria jurídica com Henrique Lage, 

em 29/09/2000 (fls. 91), tivesse ciência do encerramento da ação fiscal e da 

autuação procedida pelo INSS, ocorrida em 29/08/2000 (fl s. 55).

Com efeito, não há no documento de fl s. 55 a assinatura de qualquer servidor 

municipal sendo notifi cado do encerramento da ação fi scal e dos lançamentos 

procedidos pelo INSS. Tal fato, contudo, não permite concluir que o primeiro réu 

ignorasse por completo aquela situação

Afi nal, conforme documentos de fl s. 36 e 50/51, o Município foi regularmente 

intimado do “Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF” em 20/07/2000, ficando, 

naquele momento “cientificado de que se encontra sob ação fiscal, devendo 

apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela Fiscalização”.
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Ou seja, quando Roberto Robson Simões decidiu rescindir o contrato de 

assessoria jurídica com Henrique Lage, já estava ciente do início da ação fi scal e 

das consequências que dela poderiam advir para o Município.

Por outro lado, é completamente contraditória - senão suspeita -a atitude do 

Prefeito Municipal de rescindir o contrato com Henrique Lage, invocando a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e a necessidade de adequação das contas públicas, para, 

em poucas semanas depois, contratá-lo novamente, mediante inexigibilidade de 

licitação, e lhe pagar honorários advocaticios que corresponderiam a 138 meses 

de serviços, caso fossem prestados sob a égide do contrato anterior.

A incongruência é tão aparente que o contrato de fls. 77/78 previu o 

pagamento à vista de R$208.304,31, correspondentes a 15% do valor da autuação 

previdenciária, no ato da propositura da ação, quando se sabe que a prática no 

mercado é de que parte dos honorários seja paga apenas sobre o êxito obtido na 

demanda.- Ademais, fosse realmente a preocupação do Prefeito com as contas 

públicas e com a Lei de Responsabilidade Fiscal e uma vez que já tinha ciência da 

ação fi scal iniciada desde 20/07/2000 - o mais razoável seria manter o contrato 

anterior com Henrique Lage e valer-se da sua assessoria jurídica para apresentar 

defesa contra a autuação fi scal, mas não rescindir aquele contrato para fi rmar 

outro logo em seguida, com o mesmo profi ssional, por um valor muito mais 

oneroso para os cofres do Município.

Por último, não passou despercebido que o advogado Henrique Lage, em 

suas declarações de fl s. 133/134, afi rmou que seu contrato foi rescindido com 

o Município, na verdade, porque se recusou a dar pareceres em processos 

licitatórios cujos certames não acompanhou. Soa contraditório, portanto, que 

logo em seguida tenha prontamente apresentado proposta de honorários para 

defender o Município da autuação do INSS.

Nessas circunstâncias, fi cou evidente que o comportamento empreendido 

pelos réus teve o claro intuito de obter vantagem ilícita em detrimento do erário 

(art. 10, caput, LIA). Além disso, restaram frontalmente violados os princípios da 

moralidade, impessoalidade e efi ciência (art. 11, caput, LIA).

[...]

Ora, como foram condenados pela prática de ato de improbidade que, 

a um só tempo, ocasionou prejuízo ao erário e atentou contra os princípios 

da Administração Pública (arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92), aos réus seriam 

aplicáveis as sanções previstas nos incisos II e III do art. 12 do mesmo diploma, 

que exsurgem assim cominadas:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação específi ca, está o responsável pelo ato de improbidade 

sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
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[...]

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 

pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento 

de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Na espécie, então, tendo em mira os vetores da proporcionalidade e da 

razoabilidade, em linha com a diretriz dosimétrica estampada no parágrafo 

único do art. 12 da LIA (“[...] o juiz levará em conta a extensão do dano causado, 

assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”), impõe-se acrescentar 

em desfavor dos réus, em modo solidário, além do já determinado ressarcimento 

do dano, a aplicação das sanções de pagamento de multa civil equivalente a uma 

vez o valor do dano e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo 

de cinco anos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.805.925-SP (2019/0087278-7)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Abril Comunicações S.A - em recuperação judicial



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 111-213, Julho/Setembro 2020 155

Advogados: Ana Maria Goffi   Flaquer Scartezzini - SP021709

Murilo Marco - SP238689

Robson Maia Lins - SP208576

Raquel Bronzatto Boccagini e outro(s) - SP265029

Interes.: Sindicato das Industrias de Produtos Quimicos para fins 

industriais, Petroquimicas e de Resinas Sinteticas de CAMAC 

- “Amicus Curiae”

Advogados: Luiz Antonio Bettiol e outro(s) - DF006558

Flavio Eduardo Silva de Carvalho - DF020720

EMENTA

Tributário. Empresa extinta por incorporação. Compensação de 

prejuízos fi scais. Natureza jurídica. Benefício fi scal. Limitação de 30%. 

Ampliação. Impossibilidade.

1. A legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais 

prejuízos fi scais apurados em períodos anteriores sejam compensados 

com os lucros apurados posteriormente, estabelecendo que a referida 

compensação é limitada a 30% (trinta por cento) do lucro real, por 

ano-calendário.

2. O STF considerou que a natureza jurídica da compensação de 

prejuízos fi scais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL é de 

benefício fi scal, decidindo pela constitucionalidade da lei que impôs 

o limite de 30% (trinta por cento) para que (a compensação) pudesse 

ser efetivada.

3. Inexiste permissão legal para que, em caso de extinção da 

empresa por incorporação, os seus prejuízos fi scais sejam compensados 

sem qualquer limitação.

4. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica 

só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei 

não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo 

a compensação um benefício fi scal, a interpretação deve ser restritiva, 

não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu signifi cado, nos 

termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
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5. Havendo norma expressa que limita a compensação de 

prejuízos fi scais do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 

30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado do exercício em 

que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de 

compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, 

não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma 

interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de 

um benefício fi scal.

6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Benedito 

Gonçalves, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia 

Filho (Relator) e Regina Helena Costa, dar provimento ao recurso especial nos 

termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria, que lavrará o acórdão. Votaram 

com o Sr. Ministro Gurgel de Faria (Presidente) os Srs. Ministros Benedito 

Gonçalves e Sérgio Kukina.

Brasília (DF), 23 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 5.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Trata-se de Recurso 

Especial interposto pela Fazenda Nacional, fundado no art. 105, III, a da 

Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo egrégio TRF da 3ª Região, 

assim ementado:

Tributário. Mandado de segurança. Cabimento. Prejuízos fiscais. IRPJ 

e CSLL. Apuração de prejuízos fiscais por pessoa jurídica extinta. Declaração 

de compensação dos créditos pela sucessora sem observância do limite de 

30% previsto na Lei 9.065/95. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

Possibilidade. Apelação provida.
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1. Cinge-se a controvérsia dos autos à questão da limitação ao aproveitamento 

dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas no caso de extinção de 

sociedade e sucessão empresarial.

2. No caso de pessoas jurídicas extintas por incorporação, a limitação de 30% 

estabelecida pela Lei n. 9.065/1995 faz com que os contribuintes percam o direito 

à utilização dos prejuízos fi scais e das bases negativas da CSLL não utilizados até 

a data da extinção da pessoa jurídica, visto que não é permitida a compensação 

de prejuízos fi scais da pessoa jurídica sucedida com os lucros reais da sucessora 

(artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987).

3. A aplicação da limitação de 30% impossibilitaria a compensação do saldo 

remanescente, em face do óbice do artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987.

4. A jurisprudência desta Egrégia Corte Regional já se manifestou no sentido 

de que “não há respaldo legal para a observação do limite de trinta por cento 

nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais e bases de 

cálculo negativas de CSLL”. Precedentes.

5. In casu, tendo em vista o indeferimento da compensação pela Receita 

Federal, ante a exigência de observância do limite de 30%, para compensação 

dos prejuízos relativos à pessoa jurídica extinta, resta demonstrada a violação ao 

direito líquido e certo da impetrante.

6. Apelação provida para conceder a segurança (fl s. 3.900/3.901).

2. Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes litigantes, apenas 

aqueles de iniciativa da impetrante foram acolhidos, nos termos da seguinte 

ementa:

Processo Civil. Embargos de declaração. Art. 1.022, CPC. Erro material. 

Correção. Omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Caráter infringente. 

Prequestionamento. Impossibilidade. Embargos de declaração da impetrante 

acolhidos. Embargos de declaração da União Federal rejeitados.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, 

cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão 

de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. Corrijo o erro material constante na ementa do v. acórdão para que conste 

“Tributário. Mandado de segurança. Cabimento. Prejuízos fiscais. IRPJ e CSLL. 

Apuração de prejuízos fi scais por pessoa jurídica extinta. Declaração de compensação 

dos créditos pela sucedida sem observância do limite de 30% previsto na Lei 9.065/95 

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário Possibilidade Apelação provida.”

3. Não assiste razão à União Federal. Omissão alguma se verifi ca na espécie.

4. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação 

constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os 
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embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o 

inconformismo da União Federal cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a 

consequente reforma do decisum.

5. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifi ca 

a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifi ca nenhuma das 

situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração da impetrante acolhidos. Embargos de declaração 

da União Federal rejeitados.

3. Nas razões do Apelo Raro, a recorrente defende, em preliminar, a 

infringência ao disposto nos arts. 489, § 1º, 1.022, II e parág. único, II do 

Código Fux, ao argumento de que o Tribunal de origem não se posicionou sobre 

questões essenciais ao julgamento da controvérsia.

4. No mérito, discorre sobre a violação dos arts. 111 e 146 do CTN, além 

dos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e dos arts. 15 e 16 da Lei 9.065/1995, 

aduzindo que (a) os resultados negativos de períodos anteriores são irrelevantes 

para fi ns de apuração do IRPJ e da CSLL, tanto que, ainda que o legislador 

desautorizasse completamente a compensação, não restaria confi gurada a ofensa 

ao conceito de renda; (b) a recuperação de prejuízos pela empresa em exercícios 

futuros tem apenas relevância econômica ou contábil, não tributária, cabendo ao 

acionista dentro do período por ele considerado analisar continuamente todas as 

perdas e ganhos, a fi m de apurar o resultado fi nal ao longo do período e mensurar os 

componentes do patrimônio (fl s. 3.988); (c) a compensação de prejuízo fi scal se 

trata de benesse fi scal, razão pela qual deve ser realizada nos estritos limites da 

lei, a teor do disposto no art. 111 do CTN, conforme já decidiu o STF; e (d) a 

ausência de previsão de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais 

nas Leis 8.981/1995 e 9.065/1995 não signifi ca a autorização para compensação 

integral.

5. Apresentadas Contrarrazões às fl s. 4.006/4.075, seguiu-se juízo positivo 

de admissibilidade recursal, na Corte de origem.

6. É este o breve relatório, no que tem de essencial.

VOTO VENCIDO

Ementa: Direito Tributário. Recurso especial. Negativa de 

prestação jurisdicional não confi gurada. IRPJ e CSLL. Apuração de 

prejuízos fi scais por pessoa jurídica extinta. Compensação dos créditos 

pela sucessora. Hipótese que não impõe a observância do limite de 30% 
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previsto na Lei 9.065/1995. Antiga orientação do CARF. Alteração 

que não deve retroagir. Trava da compensação inaplicável no caso de 

extinção da pessoa jurídica. Recurso especial da Fazenda Nacional a 

que se nega provimento.

1. Registre-se que, quando a Corte de origem se pronuncia 

integralmente sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, 

promovendo o acertamento das relações jurídicas, tal como se verifi ca 

na presente demanda, não há sede para o reconhecimento de ofensa, 

pelo julgado recorrido, dos arts. 489, § 1º e 1.022 do Código Fux. 

Preliminar de nulidade suscitada pela recorrente rejeitada, por se 

verifi car que a jurisdição ordinária foi plenamente esgotada.

2. A questão posta neste Apelo Nobre diz respeito à possibilidade 

de aproveitamento de prejuízo fi scal e base negativa de CSLL em 

montante superior à limitação de 30% do lucro do exercício, realizada 

por empresa pessoa jurídica extinta por incorporação na apuração da base 

de cálculo de IRPJ e CSLL, diante das regras estabelecidas pelos arts. 42 

e 58 da Lei 8.981/1995 e pelos arts. 15 e 16 da Lei 9.065/1995.

3. A teor do disposto nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e nos 

arts. 15 e 16 da Lei 9.065/1995, o benefício fi scal de aproveitamento 

dos prejuízos f iscais (IRPJ) e as bases negativas (CSLL) garante ao 

Contribuinte a absorção de prejuízos acumulados nos exercícios anteriores 

com resultados positivos auferidos nos períodos subsequentes. Todavia, 

limita-se a 30% a parcela de prejuízo suscetível de ser deduzida no 

lucro real, a fi m de resguardar o fl uxo estável no ingresso de receitas 

do Estado, sendo resguardado do direito à compensação do excedente 

nos anos subsequentes.

4. É de natural compreensão que a legislação impositiva do 

limite de 30% ao aproveitamento dos prejuízos acumulados nos 

anos anteriores pressupõe a situação ordinária de continuidade da 

pessoa jurídica, tanto que garante o direito de transferência integral 

do prejuízo para períodos futuros até o seu esgotamento. Ou seja, as 

Lei 8.981/1995 e 9.065/1995 apenas determinam o diferimento no 

tempo da consolidação dos resultados negativos, a fi m de atenuar os 

efeitos do encontro de contas para os cofres públicos.

5. Todavia, ocorrendo a situação excepcional de extinção por 

incorporação, fusão ou cisão da empresa contribuinte que suportou 
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prejuízos fi scais, antes da integral abatimento dos resultados negativos 

nos exercícios futuros, a solução a ser adotada é diversa, posto inviável 

a utilização dos referidos prejuízos com os lucros subsequentes da 

empresa sucessora, diante da expressa restrição do art. 33 do Decreto-

Lei 2.341/1987, que, conforme já decidiu esta Corte Superior, visa 

evitar a elisão tributária e confi gura regular exercício da competência 

tributária quando realizado por norma jurídica pertinente (REsp 

1.107.518/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 25.8.2009).

6. Logo, uma vez interrompida a continuidade da empresa pela 

sucessão por incorporação, fusão ou cisão, a compensação dos prejuízos fi scais 

e bases negativas de CSLL é aproveitada integralmente pela pessoa jurídica 

incorporada, por ocasião da apuração de encerramento do IRPJ e 

CSLL, haja vista que não haverá outra oportunidade para a realização 

do encontro de contas nos exercícios subsequentes. Pensamento 

contrário signifi caria impedir a compensação dos resultados negativos 

anteriores, e, por conseguinte, a tributação incidiria sobre o que não 

representa acréscimo patrimonial, tributando-se resultado fi ctício, o, que, 

ressalta-se, não configura base de cálculo do IRPJ ou da CSSL, 

traduzindo verdadeira afronta ao princípio da legalidade tributária, 

prescrito no art. 150, I da CF e reproduzido no art. 97 do CTN, além 

do conceito de renda defi nido no art. 43 do CTN, e das próprias leis 

que instituíram a trava dos 30%, quais sejam, arts. 42 e 58 da Lei 

8.981/1995 e arts. 15 e 16 da Lei 9.025/1995.

7. Não se trata aqui de dar interpretação extensiva à legislação 

tributária que institui uma benesse fi scal, o que, segundo a recorrente, 

importaria em ofensa ao art. 111 do CTN, mas sim de interpretar de 

forma sistemática a legislação vigente, que determina a aplicação do limite 

de 30% para compensação de prejuízo fi scal e base de cálculo negativa na 

hipótese de continuidade da pessoa jurídica nos exercícios subsequentes. O 

que se busca é tornar efetivo esse direito do contribuinte, de compensar 

prejuízos fi scais e bases negativas, quando ocorrer o encerramento da 

pessoa jurídica. Isso porque, caso se aplicasse o limite legal de 30% 

imposto pelas Leis 8.981/1995 e 9.065/1995, a empresa incorporada, 

ao concluir o balanço de encerramento de suas atividades, deixaria 

de utilizar aproximadamente 70% de seus prejuízos fi scais e bases 

negativas, seja pela extinção da pessoa jurídica incorporada, seja pela 

expressa vedação imposta ao incorporador pelo art. 33 do Decreto-Lei 

2.341/1987.
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8. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião 

do julgamento do Recurso Extraordinário 591.340/SP, consignou 

que a limitação quantitativa no aproveitamento do prejuízo só deveria 

ser entendida como constitucional sob a condição de continuidade da pessoa 

jurídica, não se aplicando à hipótese de sua extinção (RE 591.340/

SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, 

julgado em 27.6.2019 com repercussão geral).

9. Sobre outro vértice, registre-se que, durante período 

compreendido entre 2001 a 2009, no qual se deram os fatos objeto 

deste processo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-

CARF, órgão administrativo colegiado, integrante da estrutura do 

Ministério da Fazenda e responsável pela análise e julgamento de 

recursos de ofício e voluntários referentes à aplicação de legislação 

tributária, fi rmou orientação pelo afastamento da trava dos 30% nos 

casos de extinção da pessoa jurídica por incorporação, permitindo 

a utilização integral dos saldos da sucedida para a realização das 

compensações, diante da impossibilidade de uso dos prejuízos fi scais e 

bases negativas pelas pessoas jurídicas incorporadoras.

10. Posteriormente, o CARF mudou a sua orientação, 

posicionando-se no sentido de que a legislação autorizativa da 

compensação de prejuízos fi scais do IRPJ e da base negativa da CSLL 

não estabeleceu exceções à regra de limitação de 30% para os casos de 

extinção, ou de sucessão por incorporação, fusão ou cisão.

11. Todavia, a mutação da interpretação da norma tributária pelas 

autoridades fi scais, que resulte oneração ou agravamento da situação 

do Contribuinte, somente pode produzir efeitos a partir da sua própria 

implantação, não alcançando, portanto, fatos pretéritos, consumados 

sob a égide da diretriz judicante até então vigorante. Essa orientação 

se apóia na tradicional e sempre atual garantia individual de proibição 

da retroatividade de atos ofi ciais (ou estatais) veiculadores de encargos 

ou ônus: sem esse limite, a atividade estatal tributária ficaria à 

solta para estabelecer exigências retrooperantes, desestabilizando o 

planejamento e a segurança das pessoas.

12. Diante dessas colocações, deve ser considerado o fato de 

que, à época da extinção da TVA e a sua incorporação pela Abril 

Comunicações, ocorrida em 2007, era pacífi co o entendimento da 
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CARF de que inexistia respaldo legal para a observação do limite de 

30% nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos 

fi scais e bases de cálculo negativas de CSLL, o que levou à criação 

de uma expectativa justa por parte da pessoa jurídica de que seria 

regular a sua situação fi scal. A ulterior modifi cação da interpretação e 

aplicação das normas jurídicas atinentes à compensação de prejuízos 

fi scais e bases negativas pelas autoridades administrativas, portanto, 

não alcança a situação dos autos.

13. Desta feita, a solução jurídica e justa para o caso de extinção 

da pessoa jurídica - como é o caso dos autos, em que a empresa TVA 

foi incorporada pela Abril - não poderia ser outra, a não ser a adotada 

pelo Tribunal de origem de que a pessoa jurídica incorporada pode 

compensar a totalidade do prejuízo fi scal acumulado no balanço de 

encerramento de atividades, sem aplicar o percentual limitador de 

30% na compensação dos prejuízos apurados.

14. Recurso Especial da Fazenda Nacional a que se nega 

provimento.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, 

assinalo que observei, atentamente, as condições de admissibilidade deste 

recurso e constatei que não há obstáculo algum que lhe impeça a cognição, 

segundo a minha percepção. Essa conclusão é reforçada pelo fato de que 

os empecilhos invocados pela parte recorrida (Súmulas 282, 283 e 356 do 

STF, além das Súmulas 126 e 211 do STJ) devem ser rejeitados, porquanto a 

argumentação recursal permite a perfeita inteligência da controvérsia. Ao meu 

sentir, a chave da aceitabilidade recursal é a constatação, pelo julgador, que o 

arrazoado do recurso enseja a sua exata compreensão. E esse é o caso.

2. No pertinente à preliminar de nulidade do acórdão recorrido por 

negativa de prestação jurisdicional, registre-se que se a Corte de origem se 

pronuncia integralmente sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, 

promovendo o acertamento das relações jurídicas, tal como se verifica na 

presente demanda, não há sede para o reconhecimento de ofensa, pelo julgado 

recorrido, dos arts. 489, § 1º e 1.022 do Código Fux. Preliminar de nulidade 

suscitada pela recorrente rejeitada, por se verifi car que a jurisdição ordinária 

foi plenamente esgotada. Igualmente, não se detecta, no contexto destes autos, 

qualquer óbice legal, regimental ou sumular que corte o conhecimento do 

mérito da questão. Por essas razões, impõe-se o seu pleno exame meritório.
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2. A questão posta neste Apelo Nobre diz respeito à possibilidade de 

aproveitamento de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL em montante 

superior à limitação de 30% do lucro do exercício, realizada por empresa pessoa 

jurídica extinta por incorporação na apuração da base de cálculo de IRPJ e CSLL, 

diante das regras estabelecidas pelos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e pelos arts. 

15 e 16 da Lei 9.065/1995.

3. A teor do disposto nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e nos arts. 15 

e 16 da Lei 9.065/1995, o benefício fi scal de aproveitamento dos prejuízos fi scais 

(IRPJ) e as bases negativas (CSLL) garante ao Contribuinte a absorção de prejuízos 

acumulados nos exercícios anteriores com resultados positivos auferidos nos períodos 

subsequentes, sendo, todavia, limitada a 30% a parcela de prejuízo suscetível de 

ser deduzida no lucro real, a fi m de resguardar o fl uxo estável no ingresso de 

receitas do Estado, resguardando-se a compensação do excedente nos anos 

subsequentes.

4. É de natural compreensão que a legislação impositiva do limite de 30% 

ao aproveitamento dos prejuízos acumulados nos anos anteriores pressupõe 

a situação ordinária de continuidade da pessoa jurídica, tanto que garante o 

direito de transferência integral do prejuízo para períodos futuros até o seu 

esgotamento. Ou seja, as Lei 8.981/1995 e 9.065/1995 apenas determinam 

o diferimento no tempo da consolidação dos resultados negativos, a fi m de 

atenuar os efeitos do encontro de contas para os cofres públicos.

4. Todavia, ocorrendo a situação excepcional de extinção por incorporação, 

fusão ou cisão da empresa contribuinte que suportou prejuízos fi scais, antes da 

integral abatimento dos resultados negativos nos exercícios futuros, a solução a 

ser adotada é diversa, posto inviável a utilização dos referidos prejuízos com os 

lucros subsequentes da empresa sucessora, diante da expressa restrição do art. 

33 do Decreto-Lei 2.341/1987, que, conforme já decidiu esta Corte Superior, 

visa evitar a elisão tributária e confi gura regular exercício da competência tributária 

quando realizado por norma jurídica pertinente (REsp 1.107.518/SC, Rel. Min. 

Eliana Calmon, DJe 25.8.2009). É a seguinte a redação do dispositivo em 

referência:

Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não 

poderá compensar prejuízos fi scais da sucedida.

Pa rágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá 

compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente 

do patrimônio líquido.
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5. Logo, uma vez interrompida a continuidade da empresa, seja pela extinção 

ou pela sucessão por incorporação, fusão ou cisão, não se justifi ca a aplicação da regra 

de limite da dedução dos prejuízos no percentual máximo de 30%, na forma prevista 

nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e nos arts. 15 e 16 da Lei 9.065/1995, porque, 

diante da expressa vedação contida no art. 33 do DL 2.341/1987 à utilização 

nos exercícios seguintes pela empresa sucessora, não haverá outra oportunidade 

para a realização do encontro de contas. Vale destacar, ainda, que inexiste norma 

legal expressa que impeça a empresa sucedida de aproveitamento da benesse 

fi scal in totum na hipótese de encerramento da pessoa jurídica por incorporação.

6. Desta feita, havendo sucessão empresarial, a compensação dos prejuízos 

fi scais e bases negativas de CSLL é aproveitada integralmente pela pessoa 

jurídica incorporada, por ocasião da apuração de encerramento do IRPJ e 

CSLL, haja vista a impossibilidade de se compensar as sobras na apuração dos 

anos subsequentes. Pensamento contrário signifi caria impedir a compensação 

dos resultados negativos anteriores, e, por conseguinte, a tributação incidiria 

sobre o que não representa acréscimo patrimonial, tributando-se resultado fi ctício, o, 

que, ressalta-se, não confi gura base de cálculo do IRPJ ou da CSSL, traduzindo 

verdadeira afronta ao princípio da legalidade tributária, prescrito no art. 150, I 

da CF e reproduzido no art. 97 do CTN, além do conceito de renda defi nido no 

art. 43 do CTN, e das próprias leis que instituíram a trava dos 30%, quais sejam, 

arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e arts. 15 e 16 da Lei 9.025/1995.

7. Por outro lado, o princípio da capacidade contributiva, contemplado no 

§ 1º do artigo 145 da Constituição Federal, impede que a tributação recaia sobre 

o próprio patrimônio ou a sobre a fonte produtora de riqueza, fi cando limitado 

o fato imponível dos tributos à riqueza nova e própria para as empresas, em 

razão do desempenho de suas atividades fi ns.

8. Desse modo, pode-se concluir que, caso prevaleça a restritiva 

interpretação acerca do aproveitamento integral dos prejuízos fi scais e da base 

negativa de CSLL no momento da extinção da pessoa jurídica, tem-se por 

inegável que a tributação não recairá apenas sobre o aumento de riqueza - lucro, 

mas sim sobre o próprio patrimônio do contribuinte em antinomia com a 

grandeza eleita para a incidência tributária. Logo, deve ser considerada a situação 

especial de extinção da pessoa jurídica, a fi m de assegurar a integralidade do 

aproveitamento dos prejuízos fi scais, sendo essa a melhor interpretação que 

se coaduna com os princípios básicos constitucionais voltados ao garantismo 

do Contribuinte, que tanto é massacrado com cargas tributárias altíssimas 

e, atualmente, não possui nem mesmo a perspectiva otimista de retorno das 
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prestações de serviço público, as quais deveriam ser providas pela atividade-fi m 

do Estado Social.

9. Na hipótese dos autos, houve a incorporação da empresa TVA Sistemas de 

Televisão S.A. pela empresa Abril Comunicações S.A.-Em Recuperação, que resultou 

na extinção da empresa incorporada. Nestes termos, diante da impossibilidade 

de aproveitamento futuro dos prejuízos fi scais e bases negativas pela empresa 

incorporada, aliada à vedação de transferência de seu prejuízo acumulado pela 

incorporadora, deve ser afastada a vedação à compensação integral de seus 

prejuízos fi scais no cálculo da tributação subsequente sobre o eventual lucro real 

da própria incorporada, ou seja, é inaplicável o percentual limitador de 30%.

10. Destaca-se que não se trata aqui de dar interpretação extensiva à 

legislação tributária que institui uma benesse fi scal, o que, segundo a recorrente, 

importaria em ofensa ao art. 111 do CTN, mas sim de interpretar de forma 

sistemática a legislação vigente, que determina a aplicação do limite de 30% para 

compensação de prejuízo fi scal e base de cálculo negativa na hipótese de continuidade 

da pessoa jurídica nos exercícios subsequentes. O que se busca é tornar efetivo esse 

direito do contribuinte de compensar prejuízos fi scais e bases negativas, quando 

ocorrer o encerramento da pessoa jurídica. Isso porque, caso se aplicasse o 

limite legal de 30% imposto pelas Leis 8.981/1995 e 9.065/1995, a empresa 

incorporada, ao concluir o balanço de encerramento de suas atividades, deixaria 

de utilizar aproximadamente 70% de seus prejuízos fi scais e bases negativas, 

seja pela extinção da pessoa jurídica, seja pela expressa vedação imposta ao 

incorporador pelo art. 33 do Decreto-Lei 2.341/1987.

11. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do 

julgamento do Recurso Extraordinário 591.340/SP, consignou que a limitação 

quantitativa no aproveitamento do prejuízo só deveria ser entendida como 

constitucional sob a condição de continuidade da pessoa jurídica, não se aplicando à 

hipótese de sua extinção (RE 591.340/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/acórdão 

Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27.6.2019, com repercussão geral). Logo, 

a limitação de 30% na compensação dos prejuízos e base negativa com lucros 

auferidos pela empresa incorporada somente pode ser aplicada na hipótese de 

continuidade da pessoa jurídica, não se aplicando a limitação na apuração do 

IRPJ e CSLL, devidos pela incorporada na oportunidade de sua extinção.

12. Sobre outro vértice, deve-se registrar que, durante período compreendido 

entre 2001 a 2009, no qual se deram os fatos objeto deste processo, o Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, órgão administrativo colegiado, 
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integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, responsável pela análise 

e julgamento de recursos de ofício e voluntários referentes à aplicação de 

legislação tributária, fi rmou orientação pelo afastamento da trava dos 30% nos 

casos de extinção da pessoa jurídica por incorporação, permitindo a utilização 

integral dos saldos da sucedida para a realização das compensações, diante da 

impossibilidade de uso dos prejuízos fi scais e bases negativas pelas pessoas 

jurídicas incorporadoras. É o que se extrai dos seguintes julgados:

Compensação. Prejuízo fi scal. Base de cálculo negativa. Incorporação e cisão - À 

empresa extinta por cisão e incorporação não se aplica o limite de 30% do lucro 

líquido para fi ns de compensação do prejuízo fi scal e da base de cálculo negativa 

acumulados. (Processo 16.327.000481/2008-76; Recurso 173.763. Acórdão 1.201-

00.108 - 2ª Câmara / 1ª Turma Ordinária, Sessão de 18.6.2009)

IRPJ. Compensação de prejuízo. Limite de 30%. Empresa incorporada - À empresa 

extinta por incorporação não se aplica o limite de 30% do lucro líquido na 

compensação do prejuízo fiscal. (Recurso 101-122596, 1ª Turma, Número do 

Processo: 10980.011045/99-90, Sessão de 19.10.2004)

13. Posteriormente, o CARF mudou a orientação que fora traçada naqueles 

precedentes, posicionando-se no sentido de que a legislação autorizativa da 

compensação de prejuízos fi scais do IRPJ e da base negativa da CSLL não 

estabeleceu exceções à regra de limitação de 30% para os casos de extinção, ou de 

sucessão por incorporação, fusão ou cisão.

14. Todavia, a mutação da interpretação da norma tributária pelas autoridades 

f iscais, que resulte oneração ou agravamento da situação do Contribuinte, 

somente pode produzir efeitos a partir da sua própria implantação, não alcançando, 

portanto, fatos pretéritos, consumados sob a égide da diretriz judicante 

até então vigorante. Essa orientação se apóia na tradicional e sempre atual 

garantia individual de proibição da retroatividade de atos ofi ciais (ou estatais) 

veiculadores de encargos ou ônus: sem esse limite, a atividade estatal tributária 

fi caria à solta para estabelecer exigências retrooperantes, desestabilizando o 

planejamento e a segurança das pessoas.

15. Aqui acrescento que, por se tratar de novo posicionamento que 

agrava o encargo tributário do Contribuinte, não se pode aplicá-lo às situações 

passadas, sob pena de afrontar o princípio da segurança jurídica, que, diante 

de sua importância inarredável, deve ser aqui aplicado no intuito de impedir a 

retroação de critérios jurídicos supervenientes a fatos passados, já consolidados, 

quando maléfi ca ao sujeito passivo da obrigação tributária, de modo a preservar 
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as expectativas legítimas do Contribuinte, além de conferir segurança aos 

processos decisórios.

16. Relativamente à segurança jurídica e à irretroatividade do novo 

entendimento para alcançar situações pretéritas, já tive oportunidade de afi rmar 

que a irretroação da regra nova se aplica, inclusive, à jurisprudência, e não apenas 

às leis, quando capazes de prejudicar situação consolidadas:

Na verdade, quando se altera uma orientação consolidada na jurisprudência 

- e isso não se confunde com decisões esparsas ou episódicas -, orientação que 

previa a fruição de certo direito subjetivo, uma isenção de determinada obrigação 

ou dever jurídico, por exemplo, esta sé implantando, com essa alteração, a 

obrigação ou o dever jurídico que antes inexistia ou era inexigível.

Por isso é imperativo jurídico, mas também igualmente ético, que as eventuais 

situações consumadas antes da alteração jurisprudencial sejam devidamente 

preservadas, ou seja, que os efeitos da alteração jurisprudencial somente se 

produzam no tempo posterior à sua adoção (da alteração); e isso pode ser um 

fator apontado como elementar da segurança das relações jurídicas.

A irretroação da regra nova (qualquer que seja a sua natureza) é um requisito, 

talvez o primeiro requisito da segurança jurídica ou da segurança das relações 

sócio-jurídicas, cujo propósito é permitir que as pessoas possam programar, 

projetar, planejar ou conduzir as suas vidas e os seus negócios individuais 

confi ando na permanência da efi cácia das disposições que os regem no momento 

em que são tomadas as decisões relativas a esses interesses (Direito à Segurança 

Jurídica. Fortaleza/CE: Curumim, 2015, p. 96/97).

17. Sob essa visão, não se pode deixar de considerar a situação fática dos 

autos, em que a interpretação dada pelas autoridades fi scais ao tema, durante 

certo período de tempo, levou à criação de uma expectativa justa por parte da 

pessoa jurídica de que seria regular a sua situação fi scal.

18. Com base nesse princípio da segurança jurídica, resguardam-se os atos 

praticados pelo Contribuinte com amparo na orientações gerais da autoridade 

fi scal previstas à época do fato analisado, não se podendo admitir que a nova 

interpretação adotada na esfera administrativa possa retroagir, para alcançar e 

produzir efeitos em situações jurídicas já consolidadas, somente projetando seus 

efeitos para os atos futuros.

20. Diante dessas colocações, deve ser considerado o fato de que, à época 

da extinção da TVA e a sua incorporação pela Abril Comunicações, ocorrida em 

2007, era pacífi co o entendimento da CARF de que inexistia respaldo legal para 

a observação do limite de 30% nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora 
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de prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas de CSLL, o que levou à criação 

de uma expectativa justa por parte da pessoa jurídica de que seria regular a sua 

situação fi scal. A ulterior modifi cação da interpretação e aplicação das normas 

jurídicas atinentes à compensação de prejuízos fi scais e bases negativas pelas 

autoridades administrativas, portanto, não alcança a situação dos autos.

21. Desta feita, a solução jurídica e justa para o caso de extinção da pessoa 

jurídica - como é o caso dos autos, em que a empresa TVA foi incorporada pela 

Abril - não poderia ser outra, a não ser a adotada pelo Tribunal de origem de 

que a pessoa jurídica incorporada pode compensar a totalidade do prejuízo fi scal 

acumulado no balanço de encerramento de atividades, sem aplicar o percentual 

limitador de 30% na compensação dos prejuízos apurados.

22. Pelas considerações expostas, nega-se provimento ao Recurso Especial 

da Fazenda Nacional. É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se recurso especial da Fazenda 

Nacional apresentado contra acórdão proferido pelo Tribunal a quo assim 

ementado (e-STJ fl . 458):

Tributário. Mandado de segurança. Cabimento. Prejuízos fiscais. IRPJ 

e CSLL. Apuração de prejuízos fiscais por pessoa jurídica extinta. Declaração 

de compensação dos créditos pela sucessora sem observância do limite de 

30% previsto na Lei 9.065/95. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

Possibilidade. Apelação provida.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos à questão da limitação ao aproveitamento 

dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas no caso de extinção de 

sociedade e sucessão empresarial.

2. No caso de pessoas jurídicas extintas por incorporação, a limitação de 30% 

estabelecida pela Lei n. 9.065/1995 faz com que os contribuintes percam o direito 

à utilização dos prejuízos fi scais e das bases negativas da CSLL não utilizados até 

a data da extinção da pessoa jurídica, visto que não é permitida a compensação 

de prejuízos fi scais da pessoa jurídica sucedida com os lucros reais da sucessora 

(artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987).

3. A aplicação da limitação de 30% impossibilitaria a compensação do saldo 

remanescente, em face do óbice do artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987.

4. A jurisprudência desta Egrégia Corte Regional já se manifestou no sentido 

de que “não há respaldo legal para a observação do limite de trinta por cento 
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nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais e bases de 

cálculo negativas de CSLL”. Precedentes.

5. In casu, tendo em vista o indeferimento da compensação pela Receita 

Federal, ante a exigência de observância do limite de 30%, para compensação 

dos prejuízos relativos à pessoa jurídica extinta, resta demonstrada a violação ao 

direito líquido e certo da impetrante.

6. Apelação provida para conceder a segurança.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, tendo sido os 

da contribuinte acolhidos e os da Fazenda Nacional rejeitados (e-STJ fls. 

3.943/3.966).

Nas razões do apelo extremo, o ente fazendário aduz que houve violação 

dos arts. 489, § 1º, II e 1.022 do CPC/2015, 111 e 146 do CTN, 42 e 58 da Lei 

n. 8.981/1995 e dos arts. 15 e 16 da Lei n. 9.065/1995. Alega que:

(i) o acórdão foi omisso e carece de fundamentação quanto à alegação de 

interpretação restritiva dos benefícios fi scais;

(ii) A renda é o acréscimo patrimonial ocorrido dentro do período de 

apuração defi nido em lei e, nesse contexto, os resultados negativos de períodos 

anteriores são irrelevantes para fi ns de apuração do IRPJ, bem como da CSLL; 

antes da edição da Lei n. 9.065/1995, a legislação que autorizava a compensação 

de prejuízos fi scais fazia a limitação dessa autorização ao período de 4 anos e, se 

não fosse possível compensar todo o prejuízo dentro desse período, caducava a 

possibilidade de compensação do saldo remanescente;

(iii) a compensação de prejuízos fi scais é uma benesse tributária, devendo 

ser realizada nos estritos limites impostos pela lei que a prevê, não comportando 

nenhuma intepretação extensiva, por analogia ou norma implícita.

(iv) os contribuintes não possuem direito adquirido à compensação de seus 

prejuízos fi scais;

(v) a legislação pertinente não estabeleceu nenhuma exceção quanto à regra 

de 30% para a compensação dos prejuízos fi scais relativamente à hipótese de 

extinção da empresa, não podendo o silêncio da norma signifi car a autorização 

para a compensação integral;

(vi) ao conceder a compensação de prejuízos fi scais sem os limites impostos 

pelas Lei n. 8.981/1995 e 9.065/1995, o Poder Judiciário estaria agindo como 

legislador positivo, pois estaria concedendo um benefício não previsto em lei, 

violando o princípio constitucional da independência dos Poderes da União, 

previsto no art. 2º da CF/88;
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(vii) a não aplicação da trava dos 30% para a compensação dos 

prejuízos fi scais prevista na legislação de regência implica a decretação de 

inconstitucionalidade desses preceptivos legais, com violação da Súmula 

Vinculante n. 10 do STF.

Requer, por fi m, o provimento do recurso especial.

Contrarrazões apresentadas (e-STJ fl s. 4.006/4.075).

Decisão de admissibilidade (e-STJ fl s. 4.208/4.209).

Na sessão de 17/10/2019, o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da 

Fazenda Nacional.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

Pois bem.

Primeiramente, deve-se consignar que, conforme estabelecido pelo 

Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 

os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC” (Enunciado 

Administrativo n. 3/STJ).

Dito isso, cumpre observar que o apelo especial se origina de mandado 

de segurança impetrado por Abril Comunicações S.A contra ato do Delegado da 

Receita Federal em São Paulo cujo objetivo é desconstituir crédito tributário de 

IRPJ e CSLL relativo ao ano calendário de 2007, apurados pela incorporada 

(TVA S.A.). Essa autuação derivou da “glosa da compensação de prejuízo 

fi scal em montante superior à limitação de 30% do lucro do exercício, realizada 

pela empresa TVA Sistemas de Televisão S.A. no momento de sua extinção (na 

apuração da base de cálculo derivada do balanço de encerramento ocorrido em 

31/12/2007), por suposta desobediência aos artigos 42 e 58 da Lei 8.981/95 e 

nos artigos 15 e 16 da Lei n. 9.065/953” (e-STJ fl . 802). O auto de infração foi 

lavrado contra a impetrante, tendo em vista a incorporação da TVA Sistemas de 

Televisão S.A.

Alega, como causa de pedir, que “ no momento da incorporação, dada 

a impossibilidade de aproveitamento futuro dos prejuízos fiscais e bases 

negativas, bem como a vedação de transferência do prejuízo acumulado para a 

incorporadora (vedação do Decreto n. 2.341/87), houve a compensação integral 

dos prejuízos fi scais e bases negativas de CSLL na apuração de encerramento 

do IRPJ e CSLL, apenas com resultados da própria TVA” (e-STJ fl . 803).
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Por fi m, requereu a concessão da segurança para “assegurar e resguardar 

o direito líquido e certo da Impetrante de não sofrer qualquer medida coativa 

ou punitiva tendente à cobrança dos créditos tributários objeto do processo 

administrativo n. 19.515.000330/2010-11, tendo em vista as flagrantes 

inconstitucionalidades e ilegalidades que permeiam a constituição e exigência 

de tal crédito” (e-STJ fl . 838).

A sentença denegou a segurança nos seguintes termos (e-STJ fls. 

3.794/3.797):

[...] A controvérsia dos autos cinge-se à questão da limitação ao aproveitamento 

dos prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas no caso de extinção de sociedade 

e sucessão empresarial.

Os fatos geradores do IRPJ e CSLL ocorrem vinculados a cada exercício 

fi nanceiro, não autorizando aproveitamento de resultados negativos de períodos 

anteriores para a apuração da base de cálculo de períodos posteriores, salvo 

previsão legal expressa que, assim instituída, tem natureza jurídica de benefício 

fi scal, cujo conteúdo e alcance não podem ser interpretados extensivamente.

Como é sabido, os artigos 42 e 58 da Lei n. 8.981/1995 e os artigos 15 e 16 da 

Lei n. 9.065/95 determinam que os prejuízos fi scais (IRPJ) e as bases negativas 

(CSLL) de anos anteriores podem ser deduzidos, limitados, no entanto, ao limite 

de 30%, sendo que o excedente poderá ser compensado pelo contribuinte nos 

anos subsequentes.

Essa limitação é comumente chamada de “trava dos 30”.

Por sua vez, o Decreto n. 2.341/87 estabelece:

Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não 

poderá compensar prejuízos fi scais da sucedida.

Assim, em razão dessa vedação contida no artigo 33, que impede a 

incorporadora de suceder no direito de compensação dos prejuízos fiscais 

ajustados (IRPJ) e bases de cálculos negativas da CSLL das empresas incorporadas, 

entendeu a empresa TVA Sistemas de Televisão S.A. (incorporada pela impetrante) 

que tinha o direito de compensar integralmente, até o limite total de seu lucro 

líquido ajustado, os prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas da 

CSLL existentes no momento do balanço de encerramento de suas atividades 

(31/12/2007), deixando, em razão disso, de observar o limite máximo de 30% 

do lucro líquido ajustado, previsto nos dispositivos legais supra referidos, sob 

o fundamento de que a extinção da empresa impede a utilização do saldo que 

poderia ser compensado nos exercícios subsequentes.

No entanto, não existe na legislação de regência qualquer dispositivo legal que 

autorize, em caso de extinção da pessoa jurídica, a compensação dos prejuízos 
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fi scais do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL acima do limite de 30% do 

lucro líquido ajustado.

Assim, à luz da legislação, a condição de empresa em extinção ou em atividade 

é contingência circunstancial, que não permite alterar o conteúdo e o sentido da 

norma instituidora.

O que se nota no caso é que a autuação está fundamentada em interpretação 

literal da legislação de regência, que limita a compensação de prejuízos fi scais 

do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% do lucro líquido ajustado 

do exercício em que se der a compensação, sem ressalvar a possibilidade de 

compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa.

Ressalto que não cabe ao administrador público adotar interpretação 

extensiva da legislação tributária para ampliar o direito à fruição de um benefício 

fi scal além do limite expressamente permitido na legislação de regência.

De fato, o aplicador da lei não pode interpretá-la além de seus limites para 

reconhecer o direito a um benefício fi scal, sob pena de, assim agindo, atuar como 

legislador positivo.

Corroborando tal entendimento, o C. STF, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 344.994, declarou a constitucionalidade do artigo 42 da Lei n. 

8.981/1995. Do mesmo modo, foi declarada a constitucionalidade do artigo 58 da 

mesma lei no Recurso Extraordinário n. 545.308.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade 

coatora.

A utilização de prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas para compensar 

integralmente o lucro líquido ajustado, sem observância do limite da legislação, 

foi o que motivou a lavratura de autos de infração para apurar IRPJ e a CSLL, 

com aplicação de multa e juros, gerando o processo administrativo fiscal n. 

19.515.000330/2010-11.

Como constatado pela fiscalização e admitido pela contribuinte, a 

integralidade do lucro ajustado do período de 2007 foi compensada a partir dos 

prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas.

Provada a incorporação da TVA Sistemas de Televisão S.A. pela impetrante, 

os prejuízos fi scais acumulados em períodos anteriores pela incorporada, caso 

superiores a 30% do lucro líquido ajustado no exercício fi scal, não poderiam 

ser utilizados, pois vedada a transferência de tais créditos à incorporadora, nos 

termos do já citado artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987.

Também não cabe alegar que a exposição de motivos da MP n. 998/1995 

(convertida na Lei n. 9.065/1995) estaria a amparar a tese de que o contribuinte 

tem direito adquirido à utilização integral dos prejuízos fi scais.

O legislador apenas justifi cou a importância arrecadatória da limitação de 

percentual de compensação, ressaltando, dentro de tal fi nalidade, o fato de que a 
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limitação instituída não impediria a compensação plena de prejuízos e bases de 

cálculo negativas se observado o próprio limite legal.

Não se criou nem se reconheceu qualquer direito superior ou precedente, 

e menos ainda adquirido, para efeito de firmar a conclusão, adotada pela 

contribuinte, de que a limitação é indevida.

Pelo contrário, como já explanado em sede liminar, trata-se de situação que 

se enquadra perfeitamente no chamado risco do negócio, pois sabia a empresa 

sucessora que a empresa sucedida não poderia ter compensado integralmente os 

prejuízos fi scais, pois limitada ao teto legal de 30%.

Tampouco há que se falar na concessão da segurança para assegurar direito 

líquido e certo de não ser submetida à exigência da multa e juros incidentes sobre 

os débitos objeto do processo administrativo n. 19.515.000330/2010-11.

O Código Tributário Nacional não estabelece qualquer critério para 

se determinar quando uma prática deve ser considerada como adotada 

reiteradamente pela autoridade administrativa para efeito de elidir a aplicação de 

encargos e penalidades pecuniárias.

Subsistiam à época da compensação julgados contra a pretensão do 

contribuinte em diversas Câmaras do CARF reconhecendo que a limitação legal 

era aplicável, inclusive, para empresas incorporadas.

A própria alegação da impetrante de que, em 2009, a decisão do CARF 

foi tomada por voto de qualidade reforça a conclusão quanto ao caráter 

controvertido do direito pleiteado, prejudicando a alegação de que não subsiste 

fundamento para a incidência de sanções pecuniárias em razão do procedimento 

adotado ou de que foi aplicado entendimento inovador de forma retroativa com 

violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.

Portanto, não há qualquer direito a amparar a inexigibilidade do IRPJ e CSLL, e 

dos acréscimos cobrados, juros ou multa de mora, nos autos de infração, lavrados 

em face da impetrante.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, extinguindo a ação com 

análise do mérito, julgo improcedentes os pedidos que constam da exordial, e 

denego a segurança.

Custas na forma da lei.

Honorários advocatícios indevidos.

O Tribunal a quo deu provimento à apelação e concedeu a segurança, 

utilizando-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl s. 3.889/3.901):

Cinge-se a controvérsia dos autos à questão da limitação ao aproveitamento 

dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas no caso de extinção de 

sociedade e sucessão empresarial.
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Com efeito, os artigos 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/95 

determinam que os prejuízos fiscais (IRPJ) e as bases negativas (CSSL) de 

anos anteriores apenas podem reduzir o lucro apurado em 30%, podendo o 

contribuinte compensar as sobras na apuração dos anos subsequentes.

Com a edição da Lei n. 9.065, de 20 de junho de 1995, a compensação do 

IRPJ e da CSLL com prejuízos fi scais e bases negativas, apurados a partir do ano 

calendário de 1995, foi limitada a 30% do lucro líquido ajustado (artigos 15 e 16), 

comumente denominada de “trava dos trinta”.

Frise-se que o E. Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido da constitucionalidade de tal limitação, ao fundamentar 

que o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios 

anteriores é expressivo de benefício fi scal em favor do contribuinte.

[...]

Seguindo essa orientação, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça 

consolidou entendimento no sentido de ser legal o limite da compensação em 

30% do lucro líquido tributável em um dado período de apuração em relação aos 

prejuízos fi scais acumulados em exercícios anteriores, nos termos dos arts. 42 e 

58, da Lei n. 8.981/95, para fi ns de determinação da base de cálculo do Imposto 

de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

[...]

Contudo, no caso em tela, a empresa TVA Sistemas de Televisão S.A. (sucedida 

da Agravante) promoveu a compensação de prejuízo fi scal sem a trava de 30% 

do lucro do exercício, no momento de sua extinção (em 2007). Por sua vez, o 

lançamento fi scal foi perpetrado em face da empresa Abril Comunicações S.A., 

em razão da incorporação da TVA Sistemas de Televisão S.A. .

No caso de pessoas jurídicas extintas por incorporação, a limitação de 30% 

estabelecida pela Lei n. 9.065/1995 faz com que os contribuintes percam o direito 

à utilização dos prejuízos fi scais e das bases negativas da CSLL não utilizados até 

a data da extinção da pessoa jurídica, visto que não é permitida a compensação 

de prejuízos fi scais da pessoa jurídica sucedida com os lucros reais da sucessora 

(artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987).

Frise-se que a aplicação da limitação de 30% impossibilitaria a compensação 

do saldo remanescente, em face do óbice do artigo 33 do Decreto- Lei n. 

2.341/1987, : in verbis

Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não 

poderá compensar prejuízos fi scais da sucedida.

Tal hipótese, em nada compromete a constitucionalidade dos artigos 42 e 

58 da Lei n. 8.981/95, que reduziram a 30% a parcela dos prejuízos fi scais de 

exercícios anteriores, passível de ser deduzida do lucro real para apuração do 

Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro.
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Com efeito, a jurisprudência desta Egrégia Corte Regional já se manifestou no 

sentido de que “não há respaldo legal para a observação do limite de trinta por 

cento nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais e 

bases de cálculo negativas de CSLL”

[...]

In casu, tendo em vista o indeferimento da compensação pela Receita Federal, 

ante a exigência de observância do limite de 30% para compensação dos 

prejuízos relativos à pessoa jurídica extinta, resta demonstrada a violação ao 

direito líquido e certo da impetrante.

Assim, merece ser reformada a r. sentença para declarar a inexigibilidade dos 

créditos de IRPJ e CSLL, objetos do Processo Administrativo n. 19515.000330/2010-

11.

Pelo exposto, à apelação para conceder a segurança. dou provimento É como 

voto.

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. O recurso 

integrativo do contribuinte com o objetivo de sanar erro material na ementa 

(e-STJ fl s. 3.907/3.909) e o do ente fazendário para corrigir omissão do julgado 

nos seguintes pontos, in verbis (e-STJ fl s. 3.911/3.915):

[...]

O acórdão deu provimento à apelação da contribuinte, permitindo a 

compensação de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL sem a observância 

da limitação em 30% do lucro do exercício, realizada pela empresa TVA 

Sistemas de Televisão S.A. (incorporada pela apelante), afastando assim a 

exigibilidade da cobrança do crédito lançado no do processo administrativo n. 

19.515.000330/2010-11.

O acórdão, assim, reformou a sentença, que apontou a inexistência 

de jurisprudência fi rme do CARF, art. 146, CTN, e citou dois julgados do STF, 

quais sejam o RE n. 344.994 e o RE n. 545.308. Ambos os julgados tiveram por 

fundamento a violação aos artigos 5º, incisos II e XXXVI, 37, 148, 150, inciso III, 

alíneas “a” e “b”, 153, inciso III, e 195, inciso I e § 6º, todos da Constituição Federal. 

Tais dispositivos não foram enfrentados no acórdão ora embargado.

Ainda, a tese central da defesa fazendária é de que a “trava” de 30% confi gura 

uma benesse fi scal. Como tal, deve observar a interpretação restritiva do art. 111, 

CTN (vide informações e apelação). Também esse comando legal não foi objeto de 

enfrentamento no acórdão retro.

Todos esses dispositivos merecem ser enfrentados, pois indispensável o 

prequestionamento (art. 1.025, NCPC). Sem a citação desses comandos legais 

e constitucionais, restaria restrito o acesso aos tribunais de cúpula (Superior 

Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal).
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Prova que a análise dos artigos 5º, incisos II e XXXVI, 37, 148, 150, inciso III, 

alíneas “a” e “b”, 153, inciso III, e 195, inciso I e § 6º, todos da Constituição Federal 

são de extrema importância, foi a interpretação que deles tomou a Suprema 

Corte para julgar casos similares.

Irresignados com a limitação quantitativa imposta pelo estado à compensação 

dos prejuízos fiscais, diversos contribuintes do IRPJ e da CSLL apresentaram 

inúmeros questionamentos sobre a constitucionalidade dessa imposição. Como 

resposta ao pleito judicial apresentado, o Supremo Tribunal Federal, por meio do 

julgamento do RE 344.994/PR, declarou a constitucionalidade do referido limite:

[...]

No que concerne ao entendimento exposto pelo STF, vale registrar que 

em ambos os julgados a Suprema Corte estabeleceu a natureza jurídica da 

autorização para compensação de prejuízos fi scais como um verdadeiro benefício 

fi scal concedido pelo estado. Sendo uma benesse tributária, fora ressaltado que 

tal compensação deve ser realizada nos estritos limites impostos pela lei que a 

prevê.

[...]

No que tange à obrigatoriedade do contribuinte e do estado de interpretar as 

normas que preveem benefícios fi scais de formar literal, inclusive nos casos em 

que ela for omissa, nos termos do art. 111, CTN, destaca-se o seguinte julgado do 

Superior Tribunal de Justiça:

Tributário. Pis/Cofi ns. Transporte interno anterior à exportação. Isenção. 

Inexistência.

1. A isenção de Pis/Cofi ns prevista n art. 70, I, da LC 70/1991 e no art. 

14, V e § 10, da MP 2.158-35/2001 refere-se estritamente à exportação de 

serviços para o exterior, o que é reconhecido pela própria contribuinte.

2. A interpretação dos benefícios fiscais deve ser restritiva. A regra é a 

tributação, e as exceções (isenções) não podem ser ampliadas pelo aplicador 

da lei. Essa é a norma positivada no art. 111, II, do CTN.

3. Falta similitude fática com precedentes relativos ao ICMS. Além disso, 

o STF fi xou entendimento de que, no caso do tributo estadual, o benefício 

fi scal (imunidade, naquela hipótese) é inextensível ao transporte interno 

que antecede a exportação.

4. Recurso Especial não provido (STJ, 2ª Turma, REsp n. 1.114.909/RS, Rel. 

Min. Herman Benjamin, j. 23/03/2010) (destacou-se).

O acórdão incorre em omissão e, por isso, merece ser aclarado, manifestando-

se esta e. Corte Regional expressamente sobre os artigos 5º, incisos II e XXXVI, 

37, 148, 150, inciso III, alíneas “a” e “b”, 153, inciso III, e 195, inciso I e § 6º, todos da 

Constituição Federal, além dos artigos 111 e 146 do CTN.
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Perfeitamente evidenciado, pois, o cabimento dos presentes embargos 

declaratórios, com objetivo de sanar omissão do acórdão, alterando sua conclusão, 

ou, pelo mesmo, com fito de prequestionar a matéria, para fundamentar 

propositura de eventuais recursos, especial e/ou extraordinário (Súmula 98 do 

STJ). (Grifos acrescidos).

Os embargos de declaração opostos pela contribuinte foram acolhidos para 

sanar erro material e os apresentados pelo ente fazendário foram rejeitados com 

base nos seguintes fundamentos (e-STJ fl s. 3.943/3.966):

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, 

cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão 

de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento, bem como quando existir erro material.

Assiste razão ao embargante, quanto à ocorrência de erro material na ementa 

do v. acórdão.

Com efeito, corrijo o erro material constante na ementa do v. acórdão para que 

conste

“Tributário. Mandado de segurança. Cabimento. Prejuízos fiscais. IRPJ e CSLL. 

Apuração de prejuízos fi scais por pessoa juridica extinta. Declaração de compensação 

dos créditos pela sucedida sem observância do limite de 30% previsto na Lei 9.065/95. 

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Possibilidade Apelação provida.”

De outra parte, não assiste razão à União Federal.

Omissão alguma se verifi ca na espécie.

Da simples leitura do v. acórdão embargado se depreendem os fundamentos 

em que se baseia, tendo sido inequivocamente decidida a matéria ventilada nos 

embargos de declaração.

In casu, o v. acórdão deu provimento à apelação da impetrante para conceder 

a segurança, onde se objetiva assegurar o direito líquido e certo de não sofrer 

qualquer medida coativa ou punitiva tendente à cobrança dos créditos tributários 

de IRPJ e CSLL, objeto processo administrativo n. 19515.000330/2010-11, tendo 

em vista as flagrantes inconstitucionalidades e ilegalidades que permeiam a 

constituição e exigência de tais créditos.

Na espécie, restou fundamentado no voto condutor que “os artigos 42 e 58 da 

Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/95 determinam que os prejuízos fi scais (IRPJ) 

e as bases negativas (CSSL) de anos anteriores apenas podem reduzir o lucro 

apurado em 30%, podendo o contribuinte compensar as sobras na apuração 

dos anos subsequentes. Com a edição da Lei n. 9.065, de 20 de junho de 1995 a 

compensação do IRPJ e da CSLL com prejuízos fi scais e bases negativas, apurados 

a partir do ano calendário de 1995, foi limitada a 30% do lucro líquido ajustado 

(artigos 15 e 16), comumente denominada de “trava dos trinta”.”
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O v. acórdão teve como fundamento o entendimento fi rmado pelo E. Tribunal 

Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade de tal 

limitação, ao fundamentar que o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais 

acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fi scal em favor do 

contribuinte. (in, RE 344.994, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: 

Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2009, DJe-162 divulg 27-08-

2009 public 28-08-2009 Ement vol-02371-04 pp -00683 RDDT n. 170, 2009, p. 

186-194).

E ainda, seguindo essa orientação, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça consolidou entendimento no sentido de ser legal o limite da compensação 

em 30% do lucro líquido tributável em um dado período de apuração em relação 

aos prejuízos fi scais acumulados em exercícios anteriores, nos termos dos arts. 42 

e 58, da Lei n. 8.981/95, para fi ns de determinação da base de cálculo do Imposto 

de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido REsp 201200494221, 

Mauro Campbell Marques, STJ - Segunda Turma, DJE Data: 12/08/2015 DTPB)

O v. acórdão deixou expresso que no caso em tela, a empresa TVA Sistemas 

de Televisão S.A. (sucedida da Agravante) promoveu a compensação de prejuízo 

fi scal sem a trava de 30% do lucro do exercício, no momento de sua extinção (em 

2007). Por sua vez, o lançamento fi scal foi perpetrado em face da empresa Abril 

Comunicações S.A., em razão da incorporação da TVA Sistemas de Televisão S.A.

Acrescentou que no caso de pessoas jurídicas extintas por incorporação, a 

limitação de 30% estabelecida pela Lei n. 9.065/1995 faz com que os contribuintes 

percam o direito à utilização dos prejuízos fi scais e das bases negativas da CSLL 

não utilizados até a data da extinção da pessoa jurídica, visto que não é permitida 

a compensação de prejuízos fi scais da pessoa jurídica sucedida com os lucros reais 

da sucessora (artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987). Afi rmou que a aplicação da 

limitação de 30% impossibilitaria a compensação do saldo remanescente, em face 

do óbice do artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987, bem como “Tal hipótese, em 

nada compromete a constitucionalidade dos artigos 42 e 58 da Lei n. 8.981/95, 

que reduziram a 30% a parcela dos prejuízos fiscais de exercícios anteriores, 

passível de ser deduzida do lucro real para apuração do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro.”

Salientou o v. embargado que a jurisprudência desta E. Corte Regional já se 

manifestou no sentido de que “não há respaldo legal para a observação do limite de 

trinta por cento nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais 

e bases de cálculo negativas de CSLL.

Por fim, deixou expresso que in casu, tendo em vista o indeferimento da 

compensação pela Receita Federal, ante a exigência de observância do limite de 

30%, para compensação dos prejuízos relativos à pessoa jurídica extinta, resta 

demonstrada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual é 

de ser reformada a r. sentença para declarar a inexigibilidade dos créditos de IRPJ 

e CSLL, objetos do Processo Administrativo n. 19515.000330/2010-11.
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A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação 

constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os presentes 

embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o 

inconformismo da União Federal cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a 

consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração, todavia, somente deverá ser 

examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, 

no caso concreto, não restou demonstrado.

[...]

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifi ca 

a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifi ca nenhuma das 

situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

[...]

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo 

à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do 

artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, “consideram-

se incluídos no acórdão os elementos que o embargaste suscitou, para fi ns de 

prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos 

ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, 

contradição ou obscuridade Ante o exposto, acolho os presentes embargos de 

declaração opostos pela impetrante e rejeito os embargos de declaração opostos 

pela União Federal.

É como voto.

Do que se observa, o recurso merece prosperar.

O acolhimento de recurso especial por violação do art. 1.022 do 

CPC/2015 pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo 

depois de provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de 

integração contido em seu julgado acerca de questão relevante para a solução do 

litígio.

No presente caso, tenho que assiste razão à recorrente quanto à necessidade 

de o acórdão recorrido ser integrado em algumas das questões submetidas a 

julgamento e essenciais ao desate da lide.

Da leitura dos acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo, verifi ca-se que 

não houve manifestação nos julgados sobre a principal tese jurídica da Fazenda 

Nacional, trazida desde a petição de contrarrazões à apelação (e-STJ fl. 

3.866/3.867) e reiterada nos embargos de declaração (e-STJ fl . 3.912), qual seja: 

de que a “trava” de 30% confi gura uma benesse fi scal e como tal, deve observar a 

interpretação restritiva do art. 111 do CTN.
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Para corroborar tal afi rmação, vejamos o que está disposto na peça de 

contrarrazões à apelação interposta pelo ente fazendário (e-STJ fl . 3.866):

[...]

Por certo, tendo o STF defi nido que a autorização dada aos contribuintes para 

compensar os seus prejuízos fiscais acumulados de anos anteriores constitui 

autêntico instrumento de política fi scal, ou seja, benefício fi scal, por óbvio tem-

se que essa benesse estatal deve respeitar o princípio da legalidade estrita, não 

comportando, assim, qualquer interpretação extensiva, por analogia ou norma 

implícita, nos moldes propugnado no artigo 111, do Código Tributário Nacional.

O artigo 111 do CTN assim prevê:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 

sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Ora, como pode ser visto da clara redação do CTN, observa-se que as normas 

que preveem benefícios fiscais devem ser interpretadas literalmente, não de 

forma extensiva. Na concessão de benefícios fi scais, o poder dever do Estado se 

pauta exclusivamente na literalidade das leis que os preveem. Admitir uma forma 

diversa de interpretação signifi ca dispensar ilegalmente pagamento de tributo 

devido.

Sob essa perspectiva, incumbe exclusivamente ao ente público competente 

para a instituição do tributo delinear os contornos legais do benefício fi scal a ser 

concedido. Tanto o contribuinte, como a autoridade atuante e o julgador devem 

se ater aos ditames previstos na lei. Viola os princípios basilares da hermenêutica 

jurídico-tributária concluir que, em se tratando de benefício fiscal, eventual 

silêncio do legislador signifi caria a permissão para extensão às situações não 

abrangidas pela lei de regência.

Assim, vê-se que as Leis n. 8.981/1995 e 9.065/1995 não estabeleceram 

qualquer exceção quanto à regra de 30% para a compensação dos prejuízos 

fi scais relativamente à hipótese de extinção da empresa. O silêncio dessas normas 

quanto à extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais acumulados 

sob nenhum aspecto pode signifi car a autorização para compensação integral. 

Como não é prevista nenhuma exceção, deve-se entender que o limite de 30% 

aplica-se a todas as situações possíveis, sem exceção.

Permitir que a pessoa jurídica sucedida compense integralmente os prejuízos 

fi scais acumulados de anos anteriores, sem qualquer respaldo legal expresso 

nesse sentido, signifi ca criar por mera exegese benefício fi scal, sem considerar 
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a usurpação de competência do ente federativo responsável pela instituição do 

tributo.

Sendo assim, demonstra-se que o limite à compensação dos prejuízos fi scais 

imposto pelas Leis n. 8.981/1995 e 9.065/1995 também se aplica aos casos em 

que a pessoa jurídica é extinta. Não há nenhum dispositivo legal que preveja, 

como exceção, a compensação integral nesses casos.

Em que pese a apelante defender uma interpretação sistemática da legislação 

tributária aplicável, é fato incontroverso nos autos que não há norma expressa 

que autorize a pretensão do contribuinte. Não havendo norma expressa, não há 

que se falar em “norma implícita”, “silêncio eloqüente” ou “redução teleológica” 

que permita que esse benefício fi scal seja concedido. Pensar de modo diferente 

implicaria clara violação ao artigo 111 do CTN.

Na realidade, o que a apelante pretende é usufruir de um benefício fi scal 

que não existe. Da forma como o Poder Legislativo autorizou a compensação 

dos prejuízos fiscais, não há autorização para a compensação integral em 

face da extinção da pessoa jurídica. Se assim fosse para ser, a norma deveria 

expressamente dizer. Por outro lado, tem-se que o acolhimento da pretensão 

do contribuinte demandaria inegável violação ao princípio constitucional da 

independência dos Poderes da União previsto no artigo 2º da Constituição 

Federal de 1988.

Com efeito, ao conceder a compensação de prejuízos fi scais fora dos limites 

impostos pelas Leis n. 8.981/1995 e 9.065/1995, o Poder Judiciário estaria agindo 

como legislador positivo, pois concederia um benefício fi scal não previsto em lei.

E, ainda, o que é mais grave, a não aplicação da “trava” de 30% para a 

compensação dos prejuízos fi scais, prevista nos artigos 58 da Lei n. 8.981/95 e 15 

e 16 da Lei n. 9.065/95, implicaria na decretação de inconstitucionalidade desses 

preceptivos legais.

Nesse esteio, vale rememorar que o Supremo Tribunal Federal já fixou 

entendimento de que, embora um órgão julgador declare expressamente o 

afastamento de um dispositivo legal, no todo ou em parte, tal decisão signifi ca, na 

realidade, a declaração da inconstitucionalidade desse dispositivo. É o que diz a 

Súmula Vinculante n. 10 da Suprema Corte.

Do excerto transcrito, verifi ca-se que o fundamento utilizado pela Corte 

local para afastar o limite de 30% de compensação dos prejuízos fi scais é que 

essa “trava” impossibilitaria a compensação do saldo remanescente, em face do 

que dispõe o art. 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987 que estabelece que “a pessoa 

jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar 

prejuízos fi scais da sucedida”.

Percebe-se, portanto, que o Tribunal a quo nada decidiu em relação ao 

principal argumento da embargante.
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É cediço que o magistrado, desde que amparado em fundamentação 

sufi ciente, não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pela 

parte.

Todavia, na espécie, as alegações apresentadas nos aludidos embargos de 

declaração, como visto, mostram-se relevantes para a solução da controvérsia, 

razão por que elas devem ser expressamente enfrentadas, até mesmo para fi ns de 

efetivo prequestionamento, sob pena de inviabilizar o acesso à instância especial, 

nos termos da Súmula 211 do STJ.

A ocorrência de vício de integração acerca de questão relevante justifi ca a 

nulidade do julgado recorrido, por violação do art. 1.022 do CPC/2015. A esse 

respeito: AgRg no AREsp 109.883/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no REsp 1.178.065/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 07/05/2013.

Reconhecido o vício de nulidade do acórdão recorrido, fi cam prejudicadas 

as demais questões suscitadas no recurso especial.

Diante do exposto, com todas as vênias ao eminente Ministro Napoleão 

Nunes Mais Filho, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, a 

fi m de anular o acórdão recorrido, por violação do art. 1.022 do CPC/2015, 

determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que reaprecie os 

embargos de declaração e sane os vícios de integração ora identifi cados.

É como voto.

Em caso de superação da violação do art. 1.022 do CPC/2015, passo à análise 

do mérito:

Quanto ao mérito, a questão jurídica controvertida diz respeito à 

possibilidade, ou não, de limitação ao aproveitamento dos prejuízos fi scais e 

bases de cálculo negativas no caso de extinção de sociedade por incorporação.

Para solução da lide, faz-se necessário trazer à colação os dispositivos legais 

que regem a matéria:

Lei n. 9.065/1995, que deu nova redação a dispositivos da Lei n. 8.981, 

de 20 de janeiro de 1995, que altera a legislação tributária federal e dá outras 

providências.

Art. 15. O prejuízo fi scal apurado a partir do encerramento do ano-calendário 

de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais 

apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições 
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e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite 

máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido 

ajustado. Produção de efeito (Vide Lei n. 12.973, de 2014)

Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas 

jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fi scal, 

comprobatórios do montante do prejuízo fi scal utilizado para a compensação.

Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando 

negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá 

ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 

31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado 

pelas adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social, 

determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de 

redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei n. 8.981, de 1995. Produção 

de efeito

Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas 

jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fi scal, 

comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.

Lei n. 8.981/1995

Art. 42. A partir de 1º de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, 

o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela 

legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por 

cento. (Vide Lei n. 9.065, de 1995

Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fi scais apurados até 31 de dezembro 

de 1994, não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser 

utilizada nos anos-calendário subseqüentes.

Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social 

sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da 

base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, 

trinta por cento. (Vide Lei n. 9.065, de 1995

CTN

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

 I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Pois bem, a legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais prejuízos 

fi scais apurados em períodos anteriores sejam compensados com os lucros 

apurados posteriormente. Esse prejuízo fi scal compensável é aquele apurado no 
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Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR. Contudo, as normas de regência 

estabelecem que a compensação de tais prejuízos é limitada a 30% do lucro real 

antes da compensação.

Verifica-se, portanto, que os dispositivos legais limitam a 30%, para 

cada ano-base, o direito do contribuinte de compensar os prejuízos fi scais do 

Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ) e a base de cálculo negativa da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Fazendo um histórico da discussão a respeito da compensação de prejuízos 

fi scais do IRPJ e da base negativa da CSLL, observa-se que o STF foi instado a 

se manifestar em razão da entrada em vigor da Lei n. 8.981/1995, que impediu 

a compensação de 100% dos prejuízos fi scais até então permitida pela legislação 

vigente, limitando-a a 30% do lucro real por ano-base.

No julgamento do RE n. 344.944 decidiu que a compensação de prejuízos 

fi scais tem natureza de benefício fi scal e não constitui direito adquirido do 

contribuinte, mas mera expectativa de direito. Veja-se a ementa do julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Dedução de 

prejuízos fi scais. Limitações. Artigos 42 e 58 da Lei n. 8.981/95. Constitucionalidade. 

Ausência de violação do disposto nos artigos 150, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 5º, 

XXXVI, da Constituição do Brasil.

1. O direito ao abatimento dos prejuízos fi scais acumulados em exercícios 

anteriores é expressivo de benefício fi scal em favor do contribuinte. Instrumento 

de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito 

adquirido

2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início 

de sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato 

gerador nenhum.

Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 344.994, Relator(a): Min. 

Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 

25/03/2009, DJe-162 divulg 27-08-2009 public 28-08-2009 Ement vol-02371-04 

pp-00683 RDDT n. 170, 2009, p. 186-194)

O Ministro Eros Grau, relator para acórdão, negou provimento ao recurso 

do contribuinte, adotando as razões de decidir do em. Ministro Nelson Jobim, 

in verbis:

O Senhor Ministro Nelson Jobim (Presidente) - Antes de passar a palavra ao 

Ministro Eros Grau, lembraria que foi sustentado da tribuna, sobre o tema, que o 

Imposto de Renda incide sobre o lucro anual. Se durante um período de tempo 
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não houve lucro ou prejuízo, não incide imposto no ano-base correspondente. O 

que a lei assegurava é um benefi cio fi scal, porque assegura que o prejuízo do ano 

anterior seja compensado no prejuízo do ano subseqüente, ou seja, não há uma 

cobrança sobre lucro inexistente, a cobrança é sobre o lucro do ano do período de 

apuração. Se ele teve prejuízos neste ano, não teve de compensar, e, também, não 

incide imposto. Agora, o que a lei disse é que os prejuízos ocorrentes antes e que 

não deram origem a tributo, porque como houve prejuízo não houve imposto 

sobre renda, já que não houve lucro apurável, assegurou o texto que os prejuízos 

anteriores apurados em anos anteriores pudessem vir a ser compensados. Era 

uma forma de benefício fi scal, porque, como dito da tribuna, inclusive, o período 

de cobrança do tributo sobre os resultados da empresa é entre Iº de janeiro e 31 

de dezembro. O exercício fi scal se encerrou no ano anterior. Então, temos, pura e 

simplesmente, atribuindo-se a possibilidade de compensar prejuízo de exercícios 

anteriores, um benefício fi scal para as empresas e, portanto, poderá manipular, 

trabalhar; pode, inclusive, negar a existência do benefício ou estabelecer como 

foi feito.

A manifestação da eminente Ministra Ellen Gracie, acompanhando o voto 

do em. Ministro Eros Grau, assentou com muita perspicácia que:

[...] Já quanto à limitação da compensação dos prejuízos fi scais apurados até 

31.12.1994, destaco, por oportuno, as palavras sucintas e rigorosamente claras 

com que rejeitou o pedido de liminar, ocasião em que o eminente Juiz Federal 

Antônio Albino Ramos de Oliveira assentou quanto importa para o deslinde da 

questão:

“A lei questionada limitou as deduções de prejuízos da base de cálculo 

do imposto de renda e da contribuição social referentes a exercício futuro. 

Vedado estaria fazê-lo em relação a fatos geradores já ocorridos quando de sua 

publicação, ou para exigência no mesmo exercício.” (fl . 44)

5. Trata-se, como se viu, de utilização dos prejuízos acumulados até 31.12.1994. 

e não de dedução de prejuízos correspondentes ao exercício corrente, o que 

pretende a impetrante. Quanto aos prejuízos verificados no ano-base/91, 

poderiam eles ser compensados em até quatro anos-calendário subseqüentes 

(Decreto-Lei 1.598/77); no ano base/92, sem fi xação de prazo (Lei 8.383/91); no 

ano-base/93, em até quatro anos-calendário subseqüentes (Lei 8.541/92). Tal 

estrutura não foi alterada pela Lei 8.981/95. O que ela fez foi impor restrição à 

proporção com que os prejuízos poderiam ser apropriados a cada apuração do 

lucro real.

Como sabido, em matéria de Imposto de Renda, a lei aplicável é aquela vigente 

na data do encerramento do exercício fi scal.

Entendo, com vênia ao eminente Relator, que os impetrantes tiveram 

modifi cada pela Lei 8.981/95 mera expectativa de direito donde o não-cabimento 

da impetração.
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6. Isto porque, o conceito de lucro é aquele que a lei define, não 

necessariamente, o que corresponde às perspectivas societárias ou econômicas.

Ora, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR, que antes autorizava o 

desconto de 100% dos prejuízos fi scais, para efeito de apuração do lucro real, foi 

alterado pela Lei 8.981/95, que limitou tais compensações a 30% do lucro real 

apurado no exercício correspondente.

7. A rigor, as empresas defi citárias não têm “crédito” oponível à Fazenda Pública. 

Lucro e prejuízo são contingências do mundo dos negócios. Inexiste direito 

líquido e certo à “socialização” dos prejuízos, como a garantir a sobrevivência de 

empresas inefi cientes.

É apenas por benesse da política fi scal - atenta a valores mais amplos como 

o da estimulação da economia e o da necessidade da criação e manutenção 

de empregos - que se estabelecem mecanismos como o que ora examinamos, 

mediante o qual é autorizado o abatimento dos prejuízos verifi cados, mais além 

do exercício social em que constatados. Como todo favor fi scal, ele se restringe 

às condições fi xadas em lei. É a lei vigorante para o exercício fi scal que defi nirá 

se o benefi cio será calculado sobre 10, 20 ou 30%, ou mesmo sobre a totalidade 

do lucro líquido. Mas, até que encerrado o exercício fi scal, ao longo do qual se 

forma e se conforma o fato gerador do Imposto de Renda, o contribuinte tem 

mera expectativa de direito quanto à manutenção dos patamares fi xados pela 

legislação que regia os exercícios anteriores.

Não se cuida, como parece claro, de qualquer alteração de base de cálculo do 

tributo, para que se invoque a exigibilidade de lei complementar. Menos ainda, de 

empréstimo compulsório.

Não há, por isso, quebra dos princípios da irretroatividade (CF, art. 150, III, a e b) 

ou do direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI).

E isso por um motivo muito simples. A Lei 8.981/95 não incide sobre fatos 

geradores ocorridos antes do início de sua vigência. Os prejuízos ocorridos em 

exercícios anteriores não são fato gerador algum. Trata-se de meras deduções cuja 

projeção para exercícios futuros foi autorizada. E autorizada nos termos da lei, que 

poderá, naturalmente, ampliar ou reduzir a proporção de seu aproveitamento.

Do que se vê, o Supremo Tribunal Federal defi niu que a compensação de 

prejuízos fi scais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL tem natureza 

jurídica de benefício fi scal, e, partindo desse pressuposto, assentou que, “como 

todo favor fi scal, ele se restringe às condições fi xadas em lei. É a lei vigorante 

para o exercício fi scal que defi nirá se o benefício será calculado sobre 10, 20 

ou 30%, ou mesmo sobre a totalidade do lucro líquido. Mas, até que encerrado 

o exercício fi scal, ao longo do qual se forma e se conforma o fato gerador do 

Imposto de Renda, o contribuinte tem mera expectativa de direito quanto 
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à manutenção dos patamares fi xados pela legislação que regia os exercícios 

anteriores”.

Mais recentemente, em junho de 2019, no julgamento do RE n. 591.340, 

em sede de repercussão geral (Tema 117), o STF fixou a tese de que “é 

constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fi scais do 

IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.

O acórdão do julgado em referência ainda não foi publicado, mas no site do 

STF, consta a seguinte informação, in verbis:

Por maioria dos votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, 

nesta quinta-feira (27), o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 591.340, 

interposto contra decisão que considerou legal a limitação em 30% para cada 

ano-base do direito do contribuinte de compensar os prejuízos fi scais do Imposto 

de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo negativa da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Sobre a matéria, a Corte formulou a tese de 

repercussão geral de que é constitucional a limitação do direito de compensação 

de prejuízos fi scais no IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.

No recurso, o Pólo Industrial Positivo e Empreendimentos Ltda. alegava que 

a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) violou os artigos 

145, parágrafo 1º; 148; 150, inciso IV; 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea c, da 

Constituição. Segundo a argumentação, as limitações impostas pelas Leis 

8.981/95 e 9.065/95, cuja constitucionalidade é discutida no processo, confi guram 

tributação sobre o patrimônio ou o capital das empresas, e não sobre o lucro ou 

renda, o que adultera os conceitos delineados pelo Direito Comercial e pela 

Constitucional. Assim, sustentou ter sido instituído verdadeiro empréstimo 

compulsório, pois o contribuinte desembolsa antecipadamente o recolhimento 

dos tributos para, posteriormente, recuperá-los com a compensação da base de 

cálculo negativa não utilizada.

Corrente majoritária

A análise do RE teve início em 29/5, com a leitura do relatório pelo ministro 

Marco Aurélio e, em seguida, com as sustentações orais dos representantes das 

partes e dos interessados (amici curiae). Na sessão de hoje, foram proferidos os 

votos. A maioria dos ministros negou provimento ao recurso, acompanhando o 

voto divergente do ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com ele, a limitação de 30% não viola os princípios constitucionais 

do direito tributário. Para o ministro Alexandre de Moraes, conforme a 

Constituição Federal, a compensação fi scal é de discricionariedade do Congresso 

Nacional, desde que respeitados os princípios relacionados ao sistema tributário. 

“É uma benesse ao contribuinte”, observou.
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O ministro lembrou que alguns países editam normas para auxiliar o 

empreendedorismo e que a legislação brasileira também dispõe de mecanismos 

para tentar, principalmente em momentos de crise, manter a empregabilidade 

e a renda. O sistema de compensação de prejuízos, que existe desde 1947, é um 

desses mecanismos, mas não há direito adquirido a ele.

Ao examinar o caso, o ministro destacou que as normas questionadas 

confi guram técnica fi scal de compensação de prejuízos fi scais registrados em 

determinado ano-base, e não de taxação de lucro não existente. “Não se pode, a 

meu ver, entender que a legislação ordinária possibilitou a taxação de renda ou 

lucros fi ctícios em patrimônio inexistente”, concluiu, ao citar vários precedentes, 

entre eles o RE 344.994. Essa vertente foi acompanhada pelos ministros Luís 

Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Luiz Fux e o presidente da Corte, 

Dias Toff oli ((http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415

211&caixaBusca=N)

Pois bem, o STF considerou que a natureza jurídica da compensação de 

prejuízos fi scais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL é de benefício 

fi scal, decidindo pela constitucionalidade da lei que impôs o limite de 30% para 

que (a compensação) pudesse ser efetivada.

Contudo, é importante ressaltar que a Suprema Corte não adentrou no 

exame da matéria discutida nestes autos, qual seja, se há amparo legal que 

permita a compensação integral dos prejuízos fi scais, sem observância do limite 

de 30% a que se referem os arts. 15 e 16 da Lei n. 9.065, de 1995, quando ocorre 

o desaparecimento da empresa, por incorporação, cisão ou extinção da sociedade 

empresária. É isso que está sendo discutido nestes autos.

Um dos principais fundamentos da empresa recorrida em defesa da sua 

tese é a de que o limite imposto através do art. 15 da Lei n. 9.065/1995 não 

se aplica aos casos de extinção da pessoa jurídica em virtude de incorporação, 

pois, caso contrário, a empresa incorporada perderia o direito à compensação de 

prejuízos, o que não corresponde à fi nalidade da legislação de regência.

Meditando sobre o tema, entendo que assiste razão ao ente fazendário.

Uma vez sedimentada a orientação de que a compensação de prejuízos 

fi scais do IRPJ e da base de cálculo negativa do CSLL tem natureza jurídica de 

benefício fi scal e que a limitação de 30% é constitucional, as normas existentes 

sobre a matéria devem ser interpretadas restritivamente. O silêncio da lei não 

pode ser interpretado para ampliar benefício fi scal, porque a interpretação deve 

ser restritiva nos termos do que estabelece o art. 111, III, do CTN.

Não se pode perder de vista que o princípio da legalidade, se de um 

lado impõe a exigência de cobrança de tributo só por lei expressa, nos termos 
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previstos na Constituição Federal, em seu art. 5º, II, e, especifi camente, no seu 

art. 150, II, de outro, também deve ser de observância obrigatória para que haja 

permissão da compensação de prejuízos com lucros para fi ns tributários, de 

modo que esta compensação deve ocorrer somente com autorização legislativa 

expressa.

E, na hipótese dos autos, não há essa permissão legal. Do arcabouço 

jurídico que rege a matéria não se dessume nenhuma autorização para que, 

na hipótese de extinção da empresa por incorporação, os seus prejuízos fi scais 

possam ser compensados sem qualquer limitação.

No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode 

decorrer de norma positiva. O silêncio da lei não cria direitos nem para o 

contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fi scal, a 

interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o 

seu signifi cado, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional.

A interpretação teleológica pretendida pela contribuinte não pode ser 

autorizada porque, no âmbito tributário, tratando-se de benesse fi scal, deve o 

aplicador do direito utilizar a interpretação literal da legislação de regência.

A título ilustrativo:

Tributário. Administrativo e Processual Civil. Agravo interno provido para 

afastar o não conhecimento do recurso especial fundado na inviabilidade de 

exame de matéria constitucional. Taxa para porte de arma de fogo. Isenção aos 

policiais integrantes dos órgãos de segurança pública. Previsão contida no art. 

11 da Lei n. 10.826/2003. Servidores administrativos do departamento de Polícia 

Federal. Extensão. Inviabilidade. Ausência de previsão legal.

I - Após nova análise da matéria, verifi ca-se que o tema se encontra vinculado à 

interpretação do art. 11 da Lei n. 10.826/2003, sendo que a análise da constituição 

federal surge de forma apenas refl exa, a confi gurar o conhecimento do recurso 

especial.

II - Conhecido o recurso especial, verifi ca-se que também assiste razão ao 

recorrente quanto ao mérito recursal. É que ausente previsão legal expressa 

autorizadora da extensão do benefício fi scal aos servidores administrativos do 

Departamento de Polícia Federal, deve ser aplicada a interpretação restritiva do 

art. 11 da Lei 10.826/2003, que dirige a isenção apenas aos policiais, agentes e 

delegados, como integrantes de cargos inerentes à atividade policial.

III - Nos termos do art. 111, II, do CTN, a legislação tributária que dispõe sobre 

isenção deve ser interpretada na sua literalidade, não sendo permitida ampliação 

que a Legislação não prevê.
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IV - Precedente: REsp 1.530.017/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017.

V - Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e recurso 

especial conhecido e provido para excluir da isenção prevista no art. 11 da Lei n. 

10.826/2003 os servidores administrativos do Departamento de Polícia Federal.

(AgInt no REsp 1.616.987/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 

julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Processual Civil e Tributário. Ausência de violação do art. 535 do CPC. Incidência 

da Súmula 211/STJ. Pis e Cofi ns. Creditamento. Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003. 

Não-cumulatividade. Art. 195, § 12, da CF. Matéria eminentemente constitucional. 

Instruções normativas SRF 247/02 e SRF 404/04. Explicitação do conceito de 

insumo. Bens e serviços empregados ou utilizados diretamente no processo 

produtivo. Benefício fi scal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Art. 111 CTN.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem se 

manifesta, fundamentadamente, sobre as questões que lhe foram submetidas, 

apreciando de forma integral a controvérsia posta nos presentes autos.

2. “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição 

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo” (Súmula 211/

STJ).

3. A análise do alcance do conceito de não-cumulatividade, previsto no art. 

195, § 12, da CF, é vedada neste Tribunal Superior sob pena de usurpação da 

competência do Supremo Tribunal Federal.

4. As Instruções Normativas SRF 247/02 e SRF 404/04 não restringem, mas 

apenas explicitam o conceito de insumos previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03.

5. Possibilidade de creditamento de PIS e COFINS apenas em relação aos 

os bens e serviços empregados ou utilizados diretamente sobre o produto em 

fabricação.

6. Interpretação extensiva que não se admite nos casos de concessão de 

benefício fi scal (art. 111 do CTN). Precedentes: AgRg no REsp 1.335.014/CE, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/2/13, e REsp 1.140.723/RS, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/10.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.128.018/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 

09/04/2013, DJe 04/12/2013)

Portanto, havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos 

fi scais e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% do lucro líquido ajustado do 

exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade 

de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode 
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o Judiciário se substituir o legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da 

legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fi scal.

Concluo, portanto, o meu voto no sentido de que a lei não estabelece, 

na hipótese de extinção da empresa por incorporação, ser direito subjetivo da 

contribuinte compensar seus prejuízos sem a limitação legal em comento.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para 

restabelecer a sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Tributário. Recurso especial. IRPJ e CSLL. Prejuízos 

fi scais e bases de cálculo negativas. Compensação. Pessoa jurídica 

extinta. Necessidade de observância do limite de 30% previsto 

na Lei 9.065/95. Recurso especial da Fazenda Nacional provido, 

acompanhando a divergência inaugurada pelo Ministro Gurgel de 

Faria.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: O caso em tela envolve a limitação 

de 30% ao aproveitamento dos prejuízos fi scais do IRPJ e da base de cálculo 

negativa da CSLL, no caso de extinção de sociedade empresarial.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao recurso de 

apelação da empresa contribuinte afastando a limitação, ao entendimento de 

que:

(i) No caso de pessoas jurídicas extintas por incorporação, a limitação de 30% 

estabelecida pela Lei n. 9.065/1995 faz com que os contribuintes percam o direito 

à utilização dos prejuízos fi scais e das bases negativas da CSLL não utilizados até 

a data da extinção da pessoa jurídica, visto que não é permitida a compensação 

de prejuízos fi scais da pessoa jurídica sucedida com os lucros reais da sucessora 

(artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987);

(ii) A aplicação da limitação de 30% impossibilitaria a compensação do saldo 

remanescente, em face do óbice do artigo 33 do Decreto- Lei n. 2.341/1987;

(iii) A jurisprudência desta Egrégia Corte Regional já se manifestou no sentido 

de que “não há respaldo legal para a observação do limite de trinta por cento 

nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais e bases de 

cálculo negativas de CSLL”;
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(iv) In casu, tendo em vista o indeferimento da compensação pela Receita 

Federal, ante a exigência de observância do limite de 30%, para compensação 

dos prejuízos relativos à pessoa jurídica extinta, resta demonstrada a violação ao 

direito líquido e certo da impetrante.

Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional alega ofensa aos arts. 

489, § 1º, II, e 1.022 do CPC/2015 sustentando que, a despeito da oposição 

de embargos de declaração, a Corte local não se manifestou sobre pontos 

importantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto ao mérito, aponta violação dos arts. 111 e 146 do CTN; 42 e 58 da 

Lei 8.981/1995; 15 e 16 da Lei 9.065/1995. Para tanto, assevera, em síntese, que: 

(i) a renda “é o acréscimo patrimonial ocorrido dentro do período de apuração 

defi nido em lei. Neste contexto, os resultados negativos de períodos anteriores 

são irrelevantes para fi ns de apuração do IRPJ, bem como da CSLL. Caso o 

legislador desautorizasse completamente a compensação, não haveria ofensa 

ao conceito de renda.” (fl . 3.988); (ii) “[p]or se tratar de uma benesse tributária, 

a compensação deve ser realizada nos estritos limites impostos pela lei que a 

prevê, não comportando, assim, qualquer interpretação extensiva.” (fl . 3.992); 

(iii) “[a]s Leis n. 8.981/1995 e 9.065/1995 não estabeleceram qualquer exceção 

quanto à regra de 30% para a compensação dos prejuízos fi scais relativamente à 

hipótese de extinção da empresa. O silêncio dessas normas quanto à extinção da 

pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais acumulados sob nenhum aspecto 

pode signifi car a autorização para compensação integral” (fl . 3.994).

Iniciado o julgamento, na sessão da Primeira Turma de 17/10/2019, o 

Relator, Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, apresentou seu voto negando 

provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, adotando a seguinte 

fundamentação:

É de natural compreensão que a legislação impositiva dos limites de 30% 

ao aproveitamento dos prejuízos acumulados nos anos anteriores pressupõe 

a situação ordinária de continuidade das pessoas jurídicas, tanto que garante 

o direito de transferência integral do prejuízo para períodos futuros até o seu 

esgotamento. Ou seja, as Lei 8.981/1995 e 9.065/195 apenas determinam o 

diferimento no tempo da consolidação dos resultados negativos, a fi m de atenuar 

os efeitos do encontro de contas para os cofres públicos.

Todavia, ocorrendo situação excepcional de extinção por incorporação, fusão 

ou cisão da empresa contribuinte que suportou prejuízos fi scais, antes da integral 

abatimento dos resultados negativos nos exercícios futuros, a solução a ser 

adotada é diversa, posto inviável a utilização dos referidos prejuízos com lucros 

subsequentes da empresa sucessora, diante a expressa restrição do art. 33 do 
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Decreto-Lei 2.341/1987, que, conforme já decidiu esta Corte Superior, visa evitar 

a elisão tributária e confi gura regular exercício da competência tributária quando 

realizado por norma jurídica pertinente (REsp 1.107.518/SC, Rel. Min. Eliana 

Calmon, DJe 25.8.2009).

Logo, uma vez interrompida a continuidade da empresa pela sucessão por 

incorporação, fusão ou cisão, a compensação de prejuízos fi scais e base negativas 

de CSLL é aproveitada integralmente pela pessoa jurídica incorporada, por 

ocasião da apuração do encerramento do IRPJ e CSLL, haja vista que não haverá 

outra oportunidade para a realização do encontro de contas nos exercícios 

subsequentes.

Não se trata aqui de dar interpretação extensiva à legislação tributária que 

institui uma benesse fi scal (...) mas de interpretar de forma sistemática a legislação 

vigente, que determina a aplicação do limite de 30% para a compensação de 

prejuízos fiscais e base de cálculo negativa na hipótese de continuidade da 

pessoa jurídica nos exercícios subsequente.

O CARF durante os exercícios de 2001 a 2009, no qual se deram os fatos 

objeto deste processo, fi rmou orientação pelo afastamento da trava dos 30% nos 

casos de extinção da pessoa jurídica por incorporação. Posteriormente, mudou 

sua orientação, posicionando-se no sentido de que a legislação autorizativa 

da compensação dos prejuízos fi scais do IPRJ e da base negativa da CSLL não 

estabeleceu exceções à regra de limitação para os casos de extinção, ou de 

sucessão por incorporação, fusão ou cisão. Todavia, a mutação da interpretação da 

norma tributaria pelas autoridades fi scais, que resulte oneração ou agravamento 

da situação do Contribuinte, somente pode produzir efeitos a partir da sua 

própria implantação, não alcançando, portanto, fatos pretéritos, consumados sob 

égide da diretriz judicante até então vigorante.

Naquela oportunidade, pediu vista antecipada dos autos o Ministro Gurgel 

de Faria.

Prosseguindo com o julgamento, na sessão de 10/12/2019, o Ministro 

Gurgel de Faria, em seu Voto-Vista deu provimento ao recurso especial da 

Fazenda Nacional, a fi m de, em sede preliminar, anular a acórdão recorrido, 

por violação do art. 1022 do CPC/2015, determinando retorno dos autos 

ao Tribunal de origem para reapreciar os embargos de declaração. A Turma, 

contudo, por maioria, rejeitou a preliminar.

Na sequência, ao apreciar o mérito, o Ministro Gurgel de Faria divergiu 

do Relator para dar provimento ao recurso especial fazendário consignando o 

seguinte entendimento:

Havendo norma expressa limitando a compensação de prejuízos fi scais e bases 

de cálculo negativas da CSLL a 30% do lucro líquido ajustado do exercício em que 
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se der a compensação, sem qualquer ressalva à possibilidade de compensação 

acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se 

substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da legislação 

tributária, ampliar a fruição de um benefício fi scal.

Com o empate na votação, uma vez que o Ministro Sérgio Kukina 

acompanhou o Ministro Gurgel de Faria e a Ministra Regina Helena Costa 

acompanhou o Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, foi determinada 

a suspensão do julgamento até a apresentação do meu Voto-Vista, que ora faço.

É o relatório. Passo a proferir meu voto.

Como se nota, a controvérsia posta em juízo cinge-se em defi nir se é 

indevida a limitação do direito de compensação de prejuízos fi scais do IRPJ 

e da base de cálculo negativa da CSLL, nos termos dos arts. 42 e 58 da Lei 

8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, quando da extinção da pessoa jurídica 

por incorporação.

Analisando a temática posta, convenci-me da posição lançada no voto 

proferido pelo Ministro Gurgel de Faria e acompanhado pelo Ministro Sérgio 

Kukina, com as vênias aos votos com posicionamento em sentido contrário.

Com efeito, não há na legislação autorização para que os prejuízos fi scais 

possam ser compensados, sem limitação, no caso de extinção da pessoa jurídica. 

Ademais, por se tratar de benefício fi scal, a interpretação deve ser restritiva, nos 

termos do art. 111 do CTN.

Confira-se o seguinte excerto do Voto-Vista proferido pelo Ministro 

Gurgel de Faria:

Uma vez sedimentada a orientação de que a compensação de prejuízos fi scais 

do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL tem natureza jurídica de benefício 

fi scal e que a limitação de 30% é constitucional, as normas existentes sobre a 

matéria devem ser interpretadas restritivamente. O silêncio da lei não pode ser 

interpretado para ampliar o benefício fi scal, porque a interpretação deve ser 

restritiva nos termos do que estabelece o art. 111, c, do CTN.

Não se pode perder de vista que o princípio da legalidade, do mesmo modo 

que impõe a exigência de cobrança a tributo só por lei expressa, nos termos 

previstos na Constituição Federal, em seu art. 5º, II, e, especifi camente, no art. 150, 

II, também de observância obrigatória para que haja permissão da compensação 

de prejuízos com lucros para fi ns tributário, devendo esta compensação ocorrer 

somente com autorização legislativa expressa.

E, na hipótese, não há essa permissão legal. Do arcabouço jurídico que rege a 

matéria não se dessume nenhuma autorização para que, na hipótese, de extinção 
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da empresa por incorporação, os seus prejuízos fi scais possam ser compensados 

sem qualquer limitação.

No direito tributário, ramo do direito púbico, a relação jurídica só pode decorrer 

de norma positiva. O silêncio da lei não cria direito nem para o contribuinte nem 

para o fi sco e, sendo um benefício fi scal, a interpretação dever ser restritiva, não 

se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu signifi cado, nos termos do artigo 

111 do Código Tributário Nacional.

A interpretação teleológica pretendida pela contribuinte não pode ser 

autorizada porque no âmbito tributário, tratando-se de benesse fi scal deve o 

aplicador do direito utilizar a interpretação literal da legislação de regência.

[...]

Portanto, havendo norma expressa limitando a compensação de prejuízos 

fi scais e bases negativas da CSLL a 30% do lucro líquido ajustado do exercício 

em que se der a compensação, sem qualquer ressalva à possibilidade de 

compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode 

o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da 

legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fi scal.

Ante o exposto, pedindo vênias aos eminentes Ministros Napoleão Nunes 

Mais Filho e Regina Helena Costa, acompanho a divergência inaugurada pelo 

Ministro Gurgel de Faria para dar provimento ao recurso especial da Fazenda 

Nacional.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.864.227-SP (2020/0049097-0)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Oracle do Brasil Sistemas Ltda

Advogados: Juliana de Sampaio Lemos e outro(s) - SP146959

Marcus Vinícius Passarelli Prado e outro(s) - SP154632

Paulo Rogério Sehn - SP109361B

Carolina Martins Sposito e outro(s) - SP285909

Iury Pereira Lobato e outro(s) - DF059144

Recorrido: Fazenda Nacional
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EMENTA

I. Tributário e Processual Civil. Recurso especial. Imposto de Renda 

Retido na Fonte (IRRF). Momento da consumação do fato gerador do 

IRRF devido em razão de pagamento a pessoa jurídica sediada no exterior. 

Exação fundada no art. 685 do Decreto 3.000/1999.

II. O mero registro contábil do débito, sob a rubrica de contas a pagar, 

não basta para confi gurar a disponibilidade econômica ou jurídica referida 

no art. 43 do CTN. Necessidade de que os valores sejam exigíveis pela 

parte credora estrangeira, de modo que o IRRF somente é devido quando 

do vencimento da dívida (ou de seu pagamento, caso este ocorra primeiro).

III. Solução da consulta COSIT 153/2017 no mesmo sentido ora 

defendido. Recurso especial da sociedade empresária a que se dá provimento, 

a fi m de julgar procedente o pedido e anular o débito fi scal.

1. Preliminarmente: Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 

1.022 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida 

da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão 

recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a 

controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento 

diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às normas 

ora invocadas.

2. Moldura fática da causa: BEA Systems Ltda. (sucedida pela 

ora recorrente, Oracle do Brasil Sistemas Ltda.) realizou pagamentos 

a pessoa jurídica sediada no exterior, BEA Systems Inc., referentes 

a contrato de distribuição de software (fl s. 519), como constatou a 

Corte de origem. Em razão disso, nos termos do art. 685 do revogado 

Decreto 3.000/1999, a sociedade empresária brasileira estava obrigada, 

na qualidade de responsável tributária, a reter o Imposto de Renda 

na fonte. O recolhimento foi feito nas datas de vencimento (ou no 

pagamento antecipado) das parcelas, o que levou à autuação da parte 

recorrente pela RFB, ao fundamento que o IRRF seria devido já em 

momento anterior, com a realização do mero registro contábil da 

dívida.

3. Delimitação da controvérsia: estabelecer o momento do fato 

gerador do IRRF a ser recolhido pela sociedade empresária brasileira, 
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em razão de pagamento feito a pessoa jurídica domiciliada no exterior 

- se na data do registro contábil da dívida em contas a pagar, como 

defende a Fazenda Nacional; ou se apenas com a remessa do dinheiro 

ao exterior (ou vencimento do débito, o que ocorrer primeiro), como 

pretende a parte recorrente. Destaque-se que o valor principal do 

IRRF já foi pago. A discussão deste feito centra-se na incidência dos 

encargos moratórios e punitivos aplicados à parte recorrente em razão 

da discordância do Fisco quanto ao aspecto temporal da ocorrência do 

fato gerador da tributação.

4. Fundamentos: Segundo o art. 43 do CTN, o fato gerador do 

tributo é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. 

A respeito da diferenciação entre as duas expressões, CLÁUDIO 

CARNEIRO destaca que disponibilidade econômica é o recebimento 

efetivo da renda, ou seja, do valor que é acrescentado ao patrimônio 

do qual o contribuinte é titular (...). De outro lado, a disponibilidade 

jurídica decorre do crédito de valores dos quais o contribuinte possa 

dispor como titular através de um título jurídico (Impostos Federais, 

Estaduais e Municipais, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 508).

5. A escrituração contábil do débito futuro, nos registros da pessoa 

jurídica devedora, não equivale à disponibilidade econômica, pois o 

dinheiro ainda não está, neste momento, sob a posse direta da pessoa 

jurídica credora. Tampouco pode ser entendida como disponibilidade 

jurídica, tendo em vista que, com o lançamento contábil, anterior ao 

vencimento da dívida, nenhum direito ou título surge para a sociedade 

empresária credora, pois nem lhe é possível exigir o pagamento do 

montante, na forma do art. 315 do CC/2002.

6. O art. 685 do Decreto 3.000/1999 determina a incidência 

do IRRF sobre os rendimentos pagos, creditados, entregues, 

empregados ou remetidos ao exterior. A escrituração contábil do 

débito não corresponde a qualquer dos núcleos verbais referentes à 

disponibilização econômica (pagamento, entrega, emprego, remessa) 

ou jurídica (crédito) do dinheiro à sociedade empresária estrangeira. 

Portanto, não se pode considerá-la como o momento da ocorrência do 

fato gerador do IRRF, o que somente acontece com o vencimento ou 

o pagamento antecipado da dívida.
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7. Na data do vencimento, a obrigação de pagar quantia certa 

torna-se exigível, conforme o sobredito art. 315 do CC/2002, e 

a sociedade credora pode exercer com plenitude todos os direitos 

referentes ao seu crédito, inclusive o de persegui-lo judicialmente, o 

que evidencia tratar-se da disponibilidade jurídica a que se refere o 

art. 43 do CTN. Com o pagamento, por sua vez, o dinheiro passa a 

estar sob a posse e controle imediatos da pessoa jurídica estrangeira, 

plenamente integrado ao seu patrimônio, o que se enquadra no 

conceito de disponibilidade econômica.

8. A RFB, na solução da consulta COSIT 153/2017, aprovada 

em 2.3.2017, reconhece expressamente que o mero registro contábil do 

crédito, como simples provisionamento ou reconhecimento antecipado 

de despesa, em obediência ao regime de competência, não caracteriza 

fato gerador do IRRF se não houver disponibilidade econômica ou 

jurídica dos rendimentos, o que somente se verifi ca quando se tornar 

exigível a contraprestação (pagamento) pelos serviços contratados.

9. No caso dos autos, o Tribunal de origem atestou que os 

lançamentos contábeis foram anteriores ao vencimento das obrigações 

- de modo que estas ainda não eram, na época dos registros, exigíveis. 

Consequentemente, adotando-se a compreensão do próprio Fisco 

Federal, é necessário o provimento do Recurso Especial, para afastar 

os encargos decorrentes do recolhimento do IRRF nas datas de 

vencimento ou pagamento das parcelas dos débitos, porquanto 

inexistente mora.

10. Conclusão: Recurso Especial da Sociedade Empresária 

provido, a fi m de julgar procedente o pedido inicial e anular o débito 

fi scal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao Recurso Especial, 

a fi m de julgar procedente o pedido inicial e anular o débito fi scal, fi xando os 

honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado do débito, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio 
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Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (Presidente) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Assistiu ao julgamento o Dr. Bruno Corrêa Burini, pela parte recorrente: 

Oracle do Brasil Sistemas Ltda

Brasília (DF), 18 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 25.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Trata-se de Recurso 

Especial interposto por Oracle do Brasil Sistemas Ltda., com fundamento na 

alínea a do art. 105, III da CF/1988, no qual se insurge contra acórdão proferido 

pelo egrégio TRF da 3ª Região, assim ementado:

Tributário. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). Retenção na fonte. 

Artigo 43, do Código Tributário Nacional e artigo 647 do Decreto 3.000/1999. 

Momento do fato gerador: regime de caixa ou de competência, o que se produzir 

primeiro. Exigência fi scal regular.

1. A questão está na defi nição do momento de ocorrência do fato gerador do 

IRRF: na emissão da fatura ou do seu pagamento.

2. O fato gerador tributário ocorre no pagamento (regime de caixa) ou no 

creditamento (regime de competência); o que se produzir primeiro.

3. Apelação da União e remessa ofi cial, providas. Recurso adesivo da autora 

prejudicado (fl s. 516/523).

2. Na origem, BEA Systems Ltda. (sucedida pela ora recorrente) ajuizou 

Ação Anulatória de Débito Fiscal (fl s. 6/28) em face da Fazenda Nacional, na 

qual postula a desconstituição de lançamento de ofício de Imposto de Renda 

Retido na Fonte (IRRF) e respectivas multas, referente a pagamento feito a 

pessoa jurídica domiciliada no exterior - qual seja, BEA Systems Inc.

3. O auto de infração foi lavrado pela RFB ao fundamento de que a parte 

recorrente não recolheu o IRRF no momento correto, que seria, em sua ótica, o 

do registro contábil do débito na rubrica de contas a pagar. A petição inicial, por 

sua vez, argumenta que o IRRF foi recolhido oportunamente, quando do efetivo 

pagamento das parcelas da dívida (ou do vencimento das faturas), ocorrido em 

ocasião posterior.
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4. Contestada a ação (fl s. 332/345), sobreveio sentença (fl s. 431/433) de 

procedência, na qual o magistrado entendeu que a disponibilidade econômica a 

que se refere o art. 43 do CTN somente se verifi ca com a remessa do dinheiro 

ao exterior, não bastando para tanto a escrituração contábil da dívida. Por 

conseguinte, o Juízo Singular declarou nula a inscrição em dívida ativa e 

condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários, no valor de R$ 

5.000,00.

5. Irresignada, a União interpôs Apelação (fls. 439/448), buscando a 

reforma da sentença; e Oracle do Brasil Sistemas Ltda. recorreu adesivamente, 

para pleitear a majoração dos honorários advocatícios (fl s. 483/488).

6. Os recursos foram apreciados pelo acórdão recorrido, cuja ementa se 

transcreveu acima, sendo o Apelo da União provido, para julgar improcedente a 

demanda, prejudicado o Recurso Adesivo.

7. Opostos Embargos de Declaração (fl s. 525/535), estes foram rejeitados 

(fl s. 614/623).

8. Nas razões de seu Recurso Especial, a Sociedade Empresária suscita 

violação dos arts. 489, II e § 1º e 1.022 do Código Fux; 150, § 4º, 156, II e 168, 

I do CTN; e 73 e 74 da Lei 9.430/1996.

9. Aduz para tanto, em síntese, que: (a) o acórdão recorrido teria 

permanecido omisso, a despeito da oposição dos Aclaratórios; (b) a 

disponibilidade jurídica ou econômica do montante pago não ocorreria com 

o seu mero lançamento contábil,  feito previamente, mas sim com a efetiva 

remessa do dinheiro ao exterior ou vencimento das parcelas da dívida; e (c) 

portanto, como o recolhimento do IRRF foi realizado nestes marcos temporais, 

seria indevida a incidência dos encargos moratórios e punitivos do lançamento 

de ofício.

10. Subsidiariamente, o Recurso Especial argumenta que, mesmo 

se mantido o acórdão no tocante ao momento do fato gerador do IRRF, a 

demanda deveria ser julgada parcialmente procedente. Afi nal, o lançamento 

impugnado nestes autos abrange, além dos encargos e multas, também o valor 

principal do IRRF, o qual já foi quitado (ainda que em momento posterior ao 

que o Fisco entende correto). Em decorrência, como a própria União reconhece 

o abatimento da quantia paga, a dívida objeto deste feito seria parcialmente 

inexistente.

11. Por fi m, caso rejeitado o pleito anterior, a parte recorrente postula a 

redução dos honorários advocatícios, arbitrados na origem em 10% sobre o 
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valor da causa. Em seu entender, excluída do débito a parcela do montante 

principal já quitada, tal quantia deveria ser também abatida da base de cálculo 

dos honorários.

12. Com contrarrazões (fl s. 698/705), o Apelo Nobre foi admitido na 

origem (fl s. 716/717). É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, é 

importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com 

fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de 

março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na 

forma do novo Código.

2. No mais, inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código 

Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, 

conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem 

apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 

de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe- se, ademais, que 

julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às 

normas ora invocadas.

3. Quanto ao mérito, a demanda versa sobre o momento do fato gerador do 

IRRF a ser recolhido pela sociedade empresária brasileira, em razão de pagamento 

feito a pessoa jurídica domiciliada no exterior.

4. Resgatando os fatos subjacentes à causa, BEA Systems Ltda. (sucedida 

pela ora recorrente, Oracle do Brasil Sistemas Ltda.) realizou pagamentos a 

pessoa jurídica sediada no exterior, BEA Systems Inc., referentes a contrato de 

distribuição de software (fl s. 519), como constatou a Corte de origem. Em 

razão disso, nos termos do art. 685 do revogado Decreto 3.000/1999 (vigente na 

época dos fatos), a sociedade empresária brasileira estava obrigado, na qualidade 

de responsável tributária, a reter o Imposto de Renda na fonte e recolhê-lo aos 

cofres públicos.

5. No entender da Fazenda Nacional, adotado pelo acórdão recorrido, 

a disponibilidade econômica ou jurídica a que se refere o art. 43 do CTN, para 

defi nir o momento do fato gerador do IRRF, ocorre quando da escrituração da 

dívida na contabilidade da sociedade devedora, sob a rubrica contas a pagar. A 
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parte recorrente, ao revés, defende que tal disponibilidade somente se verifi ca 

quando da efetiva remessa do dinheiro ao exterior, ou do vencimento da fatura 

respectiva (o que ocorrer primeiro).

6. É importante destacar que o valor principal do IRRF já foi pago, como 

reconhecem as instâncias ordinárias (fl s. 432) e, implicitamente, a própria parte 

recorrida. A discussão essencial deste feito centra-se na incidência dos encargos 

moratórios e punitivos, em face da discordância, acima delimitada, quanto ao 

aspecto temporal da ocorrência do fato gerador da tributação.

7. Esta é a controvérsia apresentada para julgamento - e, adianta- se, tem 

razão a parte recorrente.

8. A solução jurídica da causa passa pela interpretação do art. 43 do 

CTN, que defi ne como fato gerador do tributo a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica da renda. A respeito da diferenciação entre as duas 

expressões, CLÁUDIO CARNEIRO destaca que disponibilidade econômica é 

o recebimento efetivo da renda, ou seja, do valor que é acrescentado ao patrimônio 

do qual o contribuinte é titular (...). De outro lado, a disponibilidade jurídica decorre 

do crédito de valores dos quais o contribuinte possa dispor como titular através de 

um título jurídico, embora estes valores não estejam efetivamente incorporados ao 

seu patrimônio (Impostos Federais, Estaduais e Municipais, 5ª edição, São Paulo: 

Saraiva, 2015, pág. 508).

9. É certo que a escrituração contábil do débito futuro, nos registros da 

pessoa jurídica devedora, não equivale à disponibilidade econômica - e sobre 

isso não parecer haver dúvidas -, pois o dinheiro ainda não está, neste momento, 

sob a posse direta da pessoa jurídica credora. Isto, afi nal, somente ocorreria com 

a remessa do montante ao exterior.

10. O que resta definir é se o lançamento contábil se enquadra no 

conceito da disponibilidade jurídica; ou, valendo-se novamente das palavras de 

CLÁUDIO CARNEIRO, se a mera escrituração já corresponde ao crédito de 

valores dos quais o contribuinte possa dispor como titular, e a resposta só pode ser 

negativa.

11. Ora, com o registro contábil, feio anteriormente ao vencimento da 

dívida - como inclusive consta no acórdão recorrido (fl s. 520) -, nenhum direito 

ou título surge para a sociedade empresária credora, situada no exterior, pois 

nem lhe é possível exigir o pagamento do montante, na forma do art. 315 do 

CC/2002.
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12. Faz-se necessário lembrar que o art. 685 do Decreto 3.000/1999 (o qual 

fundamenta a exação debatida nestes autos) determina a incidência do IRRF 

sobre os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao 

exterior. No mesmo sentido, ANA LUIZA VIEIRA SANTOS comenta que a 

hipótese de incidência ocorrerá no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego, 

remessa em favor do benefi ciário por fonte situado no país. Trata-se da constituição do 

critério material (Aspectos tributários de cross boarder de imposto de renda retido na 

fonte sobre importação de serviços, Revista de Direito Tributário Contemporâneo, 

São Paulo, volume 4, número 16, pág. 207/208, jan./fev. 2019).

13. A escrituração contábil do débito não corresponde a qualquer dos 

núcleos verbais referentes à disponibilização econômica (pagamento, entrega, 

emprego, remessa) ou jurídica (crédito) do dinheiro à sociedade empresária 

estrangeira. Portanto, não se pode considerá-la como o momento da ocorrência 

do fato gerador do IRRF, sendo necessário buscar outro marco temporal que, 

efetivamente, indique o ingresso do montante na esfera jurídica da parte credora.

14. E, aqui, está correta a argumentação da parte recorrente, ao indicar que 

este momento pode coincidir com o vencimento ou o pagamento da dívida.

15. Na data do vencimento, a obrigação de pagar quantia certa torna-se 

exigível, conforme o sobredito art. 315 do CC/2002, e a sociedade credora pode 

exercer com plenitude todos os direitos referentes ao seu crédito, inclusive o de 

persegui-lo judicialmente, o que evidencia tratar-se da disponibilidade jurídica 

a que se refere o art. 43 do CTN. Com o pagamento, por sua vez, o dinheiro 

passa a estar sob a posse e controle imediatos da pessoa jurídica estrangeira, 

plenamente integrado ao seu patrimônio, o que se enquadra no conceito de 

disponibilidade econômica.

16. Assim, acontecendo qualquer destes dois marcos - vencimento ou 

pagamento, o que ocorrer primeiro -, considera-se realizado o fato gerador do 

IRRF, tendo em vista estarem satisfeitos os critérios material e temporal de sua 

incidência.

17. Ressalte-se que esta solução foi adotada até pelo Fisco Federal, na solução 

da consulta COSIT 153/2017, aprovada em 2.3.2017. Confi ra-se, a propósito, 

o seguinte trecho da resposta à consulta, na qual a RFB afi rma expressamente 

que o simples registro contábil não corresponde ao fato gerador do IRRF, sendo 

necessário o vencimento da dívida (ou, como aqui exposto, seu pagamento 

antecipado):
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22. Quanto à defi nição de crédito prevista na legislação tributária, trata-se 

de crédito contábil e não de crédito em conta corrente de instituição fi nanceira. 

Entretanto, no caso de remessas para o exterior, deve ser verifi cado se além do 

registro contábil houve disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Ou 

seja, a que traduza o reconhecimento do direito de recebimento pelo credor, e 

não da mera contrapartida contábil de um débito. Nesse sentido, o mero registro 

contábil do crédito, como simples provisionamento ou reconhecimento antecipado 

de despesa, em obediência ao regime de competência, não caracteriza fato gerador 

do IRRF se não houver disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos.

23. Considerando-se que o imposto de renda não pode ser cobrado antes da 

ocorrência da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, as 

importâncias creditadas contabilmente, por fonte localizada no País, somente 

ensejarão fato gerador de imposto, se, antes do registro ou concomitantemente a 

ele, tiver ocorrido a aquisição daquela disponibilidade.

(...).

25. Ou seja, a expressão crédito, utilizada pela lei, indica que o imposto é 

devido no momento em que o rendimento se torna juridicamente disponível 

para o credor. Enquanto não vencido o prazo previsto no contrato ou efetivamente 

prestado o serviço, gerando o direito à contraprestação, o credor não pode reclamar 

os rendimentos dele decorrentes.

(...).

40. Ante o exposto, responde-se à consulente que a hipótese de crédito de 

importâncias relativas a remuneração pela prestação de serviços técnicos por 

residente ou domiciliado no exterior como fato gerador do imposto de renda 

incidente na fonte (art. 708, parágrafo único, do RIR/1999), da Cide (art. 2º, § 3º 

da Lei 10.168/2000) e da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofi ns-

Importação (art. 3º, inciso II da Lei 10.865/2004) materializa-se por ocasião do 

lançamento contábil representativo da obrigação de pagar a quantia ajustada 

com o prestador dos serviços, realizado pela fonte pagadora (contratante dos 

serviços) em seus livros (crédito contábil), desde que exigível a contraprestação 

(pagamento) pelos serviços contratados.

18. Ou seja: na ótica da RFB, o lançamento contábil somente autoriza 

a incidência do IRRF quando for exigível a contraprestação (pagamento) pelos 

serviços contratados. Ocorre que, no caso dos autos, o Tribunal de origem atestou 

que os lançamentos foram anteriores ao vencimento das obrigações (fl s. 520) - 

de modo que estas ainda não eram, na época dos registros contábeis, exigíveis. 

Consequentemente, adotando-se a compreensão do próprio Fisco Federal, 

é necessário o provimento do Recurso Especial, para afastar os encargos 

decorrentes do recolhimento do IRRF nas datas de vencimento ou pagamento 

das parcelas dos débitos, porquanto inexistente mora.
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19. Em verdade, causa estranheza que a Fazenda Nacional continue a 

se opor à pretensão recursal, diante da existência de solução de consulta (que 

integra a legislação tributária complementar, à luz do art. 100, II do CTN) no 

mesmo sentido que defende a parte recorrente.

20. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da Sociedade 

Empresária, a fi m de julgar procedente o pedido, declarando-se a nulidade do 

débito fi scal objeto da inscrição em dívida ativa 80.2.08.001835- 90.

21. Considerando a complexidade da matéria, bem como o zelo 

demonstrado pelos causídicos da parte recorrente, que precisaram trazer a 

controvérsia a esta Corte Superior para fi nalmente extinguir a exação, fi xam-

se os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado do débito, 

com espeque no art. 20, § 4º do CPC/1973 (vigente quando da prolação da 

sentença).

22. É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.884.431-PB (2020/0174822-8)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Estado da Paraíba

Procuradores: Fábio Andrade Medeiros - PB010810

Sérgio Roberto Felix Lima - PE029242

Rachel Lucena Trindade - PB016664

Recorrido: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A

Advogados: Fabio Silva Alves - RJ147816

Alexandre Madruga de Figueiredo Barbosa - PB017376

Bruna Carneiro da Silva Ramos Erhart - RJ167430

Raiana Pereira Alves - PB015642

EMENTA

Processo Civil. Tributário. Violação do art. 1.022 do CPC/2015. 

Não ocorrência. ICMS. Combustíveis. Variação de temperatura 
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de carregamento e descarregamento. Dilatação volumétrica de 

combustível. Fenômeno físico. Inexistência de fato gerador tributário. 

Não incidência de ICMS sobre a dilatação volumétrica. Prejudicada a 

análise da decadência.

1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, 

porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e 

fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da 

controvérsia.

2. A entrada a maior do combustível, em razão da variação 

da temperatura ambiente de carregamento e descarregamento se 

constitui em um fenômeno físico de dilatação volumétrica.

3. A fenomenologia física de dilatação volumétrica do combustível 

não se amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato 

gerador do ICMS.

4. Na hipótese, se o volume de combustível se dilatou ou se retraiu, 

não há se falar em estorno ou cobrança a maior do ICMS, uma vez 

que, na hipótese, não há que se qualifi car juridicamente um fenômeno 

da física, por escapar da hipótese de incidência tributária do imposto. 

Nesse sentido: “Não procede o reclamo de creditamento de ICMS em 

razão da evaporação do combustível, pois a sua volatilização constitui 

elemento intrínseco desse comércio, a ser, portanto, considerado pelos 

seus agentes para fi ns de composição do preço fi nal do produto. Esse 

fenômeno natural e previsível difere, em muito, das situações em que 

a venda não ocorre em razão de circunstâncias inesperadas e alheias à 

vontade do substituído. Ademais, o STJ, analisando questão análoga, 

concernente à entrada de cana-de-açúcar na usina para produção de 

álcool, já se pronunciou no sentido de que a quebra decorrente da 

evaporação é irrelevante para fi ns de tributação do ICMS” (REsp 

1.122.126/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 22/6/2010, DJe 1/7/2010).

5. Não há novo fato gerador ocorrido com a variação volumétrica 

de combustíveis líquidos, uma vez que não se está diante de uma nova 

entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do 

imposto antecipado, mas de mera expansão física de uma mercadoria 

volátil por natureza.

6. Recurso especial não provido.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria 

(Presidente) e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 08 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 11.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão 

proferido pelo TJ/PB, assim ementado (fl . 463/464):

Processual Civil. Execução Fiscal. Embargos à execução. Rejeição. Insurgência. 

Preliminar. Nulidade da sentença. Fundamentação sucinta. Possibilidade. Juízo 

de convicção externado. Rejeição. - “A constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o Juiz ou Tribunal dê as razões 

do seu convencimento”. (STF - 2ª Turma, Al 162.089-8-DF, rei. Min. Carlos Veloso) 

Apud THEOTONIO NEGRÃO, Civil”, Saraiva, 28ª edição, pág. 339). Processual Civil. 

Execução Fiscal. Embargos à execução. Prejudicial de mérito. Decadência. Fato 

gerador. Lançamento de parte de período fora do prazo qüinqüenal anterior ao 

ajuizamento da ação. Exclusão parcial que se impõe. Acolhimento.

Se o auto de infração data de 19 de fevereiro de 2010 e os fatos geradores, 

dizem respeito ao período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de 

dezembro de 2008, o interstício entre 1º e 31 de janeiro de 2005 foi alcançado 

pelo instituto, cabendo o acolhimento da prejudicial levantada.

Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Embargos ã execução. Rejeição. 

Irresignação. Combustíveis. ICMS. Diferença do apurado. Mercadoria volátil. 

Dilação volumétrica por aumento de temperatura. Inexigibilidade de ICMS 

complementar. Direito que se declara com fulcro na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. Art. 557, § do CPC. Reforma da sentença. Provimento. - Não 

se pode falar em novo fato gerador ocorrido com a variação volumétrica de 
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combustíveis líquidos, porquanto não se está diante de uma nova operação 

tributável, ou seja, de nova entrada ou saída intermediária não considerada 

para o cálculo do imposto antecipado, mas de mera expansão natural de uma 

mercadoria volátil por natureza.

- “O ICMS complementar foi exigido diretamente da distribuidora apelante, 

quando se verifi cou a divergência entre a quantidade de combustível vendido 

pela refinaria e a quantidade de combustível que efetivamente chegou aos 

tanques da recorrente, sendo a diferença a maior decorrente da dilatação 

volumétrica por aumento de temperatura. Tratando-se de substituição tributária 

para frente, o Jato gerador presumido será calculado sobre a quantidade que 

a refi naria negociou, e não sobre a quantidade recebida pelo posto varejista. 

STJ AgRg no REsp 1.029.087/PE.” (TJPB - Acórdão/Decisao do Processo n. 

20020090293271001, 3ª Câmara Cível, Relator Des. Márcio Murilo da ‘”Cunha 

Ramos, j. em 21-08-2012)

Embargos de declaração rejeitados.

O recorrente alega violação do artigo 1.022 do CPC/2015, ao argumento 

de que a Corte de origem não se manifestou a respeito de pontos importantes 

ao deslinde da controvérsia.

Quanto a (às) questão (ões) de fundo, sustenta ofensa ao(s) artigos. 2º, 

§ 2º, 4º, 7º, 12, I, todos da LC 87/96 e dos arts. 114 e 118, I, do CTN, 

sustentando, em síntese, que “a entrada a maior do combustível, em razão 

da variação da temperatura ambiente de carregamento e descarregamento, 

deve ser considerada entrada de mercadorias desacobertada de documentação 

fi scal, devendo, sempre que verifi cada esta circunstância, ser emitida nota fi scal 

de entrada pelo excedente e recolhido o imposto por substituição tributária, 

tendo em vista que, neste caso, ocorre a incidência do imposto na entrada da 

mercadoria, conforme art. 7º da Complementar 87/96

Para melhor compreensão dos argumentos do recorrente, transcrevo os 

seguintes trechos de seu recurso especial (fl . 574):

Pois bem, as distribuidoras adquirem das refinarias os combustíveis para 

comercialização, que lhe são entregues a uma conversão de temperatura de 20ºC, 

conforme padrões técnicos dos órgãos reguladores nacionais e internacionais. 

No entanto, quando da saída dos produtos para suas operações de vendas/

distribuição, a temperatura ambiente varia de acordo com a região do país. A 

variação da temperatura ambiente faz com que o produto sofra uma retração ou 

dilatação, quando do armazenamento, do transporte, e da comercialização, até 

a chegada ao consumidor fi nal. No caso do Nordeste, as temperaturas nas quais 

são comercializados os combustíveis são bem superiores a esta temperatura 
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padrão, o que gera um ganho de volume de combustível para a distribuidora. 

Estudos demonstram que os combustíveis possuem uma hipersensibilidade 

a temperatura, porquanto comercializado em volume, e não em massa, estão 

sujeitos a variações volumétricas, não só negativas (por conta da alegada 

evaporação), mas também positivas (como, por dilatação).Como reza as lições 

termo dinâmicas ratificadas por Sonntag; Borgnakke; Wylen (1998), na obra 

intitulada Fundamentos da Termodinâmica, o aumento ou redução de volume 

dos líquidos e gases tem uma relação direta com as oscilações de temperatura. 

Esclarecem os autores que o mesmo fenômeno de dilatação ou retração mediante 

as altas ou baixas temperaturas que afeta os sólidos, também tem efeito idêntico 

sobre os líquidos e gases, diferenciando-se tão somente pelo tipo de dilatação que 

no caso dos líquidos e gases é a volumétrica. Entende-se por dilatação volumétrica 

o cálculo da tríade: altura, largura e comprimento mediante a exposição de uma 

dada temperatura. É a esse fenômeno natural de retração/dilação do volume dos 

combustíveis, oriundo da variação de temperatura verifi cada no momento da 

saída do produto da refi naria e na saída das distribuidoras para comercialização 

que dá-se o nome de variação volumétrica. Neste sentido, dentro do princípio 

da objetividade do fato gerador, a ocorrência do Fato Gerador independe da 

natureza do objeto que lhe deu causa, ou seja, independe se a mercadoria foi 

resultado de reprodução animal, vegetal ou do acréscimo em razão da variação 

térmica, consoante art. 118, 1, do CTN.

Com contrarrazões.

Juízo positivo de admissibilidade às fl s. 626/628.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator):

Inexistência de negativa de prestação jurisdicional

De início, afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973 (ou 

1.022 do CPC/2015), porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira 

clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da 

controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma efi caz, não havendo 

razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao que 

já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao artigo 1.022 do 

CPC/2015.
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Não incidência tributária de ICMS sobre a dilatação volumétrica de combustível

No caso dos autos, o o Estado da Paraíba defende a legalidade da cobrança 

de ICMS incidente sobre a diferença entre o valor de entrada e o de saída do 

combustível, quando, em virtude da temperatura da entrada ter sido inferior à 

de saída, se perceba um volume maior da mercadoria.

O CTN e a LC 87/1996 dispõem que:

CTN

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação defi nida em lei como 

necessária e sufi ciente à sua ocorrência.

(...)

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 

gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifi quem 

as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente 

lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 

defi nitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

LC 87/1996

Art. 1º Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2º O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 

qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 

inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não 

compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto 

sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar 

aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.
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§ 1º O imposto incide também:

I - sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa 

física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer 

que seja a sua fi nalidade;

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia 

elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, 

decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde 

estiver localizado o adquirente.

§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da 

operação que o constitua.

A entrada a maior do combustível, em razão da variação da temperatura 

ambiente de carregamento e descarregamento se constitui em fenômeno físico 

de dilatação volumétrica.

Portanto, não se aplica ao fenômeno a conclusão de que “o fato gerador 

da circulação da mercadoria independe da natureza jurídica da operação que 

constituiu o fato gerador”.

É que não se pode confundir o fenômeno físico com a natureza jurídica 

das coisas.

A fenomenologia física de dilatação volumétrica do combustível não se 

amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato gerador do ICMS.

Na hipótese, se o volume de combustível se dilatou ou se retraiu, não há 

se falar em estorno ou cobrança a maior do ICMS, uma vez que, na hipótese, 

não há que se qualifi car juridicamente um fenômeno da física, por escapar da 

hipótese de incidência tributária do imposto.

Portanto, não se aplicam à hipótese as disposições normativas, invocadas 

pelo recorrente, segundo as quais “a caracterização do fato gerador independe da 

natureza jurídica da operação que o constitua”.

LC 87/1996

Art. 2º

§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da 

operação que o constitua.
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CTN

Art. 118. A defi nição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, 

responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus 

efeitos;

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

Na hipótese dos autos, repita-se, não se trata de fenomenologia jurídica, 

mas de uma consequência física inescapável, que é a dilatação volumétrica 

causada pela diferença de temperatura.

Nesse sentido, tratando do fenômeno da evaporação do combustível:

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Mandado de segurança 

coletivo. ICMS. Comércio varejista de combustíveis. Substituição tributária e 

diferimento. Pedido declaratório do direito ao creditamento. Súmula 213/STJ. 

Apontadas irregularidades na base de cálculo do ICMS/ST. Pedido de exclusão 

do valor do frete com base no art. 13, § 1º, inciso II, b, da LC 87/96. Dispositivo 

legal não prequestionado. Súmula 211/STJ. Venda inferior ao valor da pauta 

fiscal. Devolução descabida. ADI 1.851/AL. Creditamento em decorrência da 

evaporação da gasolina. Impossibilidade. Fenômeno natural. Risco inerente ao 

negócio. Inexigibilidade do pagamento do tributo incidente sobre o álcool anidro 

por diferimento. Ofensa ao art. 128 do CTN e creditamento do ICMS incidente 

na cadeia de produção do álcool (princípio da não cumulatividade). Falta de 

prequestionamento. Súmula 211/STJ.

(...)

5. Não procede o reclamo de creditamento de ICMS em razão da evaporação 

do combustível, pois a sua volatilização constitui elemento intrínseco desse 

comércio, a ser, portanto, considerado pelos seus agentes para fi ns de composição 

do preço fi nal do produto. Esse fenômeno natural e previsível difere, em muito, 

das situações em que a venda não ocorre em razão de circunstâncias inesperadas 

e alheias à vontade do substituído. Ademais, o STJ, analisando questão análoga, 

concernente à entrada de cana-de-açúcar na usina para produção de álcool, 

já se pronunciou no sentido de que a quebra decorrente da evaporação é 

irrelevante para fi ns de tributação do ICMS. Precedentes: EDcl no RMS 12.779/GO, 

Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 31/3/2003; REsp 152.258/SP, Rel. 

Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 29/5/2000.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em 

parte.

(REsp 1.122.126/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 22/06/2010, DJe 01/07/2010)
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Não se pode falar, portanto, em novo fato gerador ocorrido com a variação 

volumétrica de combustíveis líquidos, uma vez que não se está diante de uma 

nova operação tributável, ou seja, de nova entrada ou saída intermediária não 

considerada para o cálculo do imposto antecipado, mas de mera expansão 

natural de uma mercadoria volátil por natureza.

Decadência tributária prejudicada

A decadência tributária, nos termos do art. 156, V, do CTN, é causa 

de extinção do crédito tributário. No caso dos autos, o contribuinte, em sua 

petição inicial, após sustentar a inexistência de fato gerador do ICMS pela 

dilatação volumétrica, requereu “ad argumentandum. mesmo que se entenda 

que os créditos de ICMS são devidos” (fl . 51), que fosse decretada a decadência 

tributária.

Assim, tendo sido reconhecida a inexistência do fato gerador tributário, 

pela não incidência de ICMS sobre a dilatação volumétrica, fi ca prejudicada a 

análise da decadência tributária.

É que o fato da dilatação volumétrica não se constitui em fato jurídico 

tributário, de modo que não se pode avança na análise da decadência tributária 

em relação a eventos que escapam à descrição normativa hipotética do ICMS.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.






