Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 719.433 - CE (2005/0012921-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : RAQUEL TERESA MARTINS PERUCH BORGES E
OUTRO(S)
RECORRIDO
: J RECAMONDE E COMPANHIA LTDA
ADVOGADO
: MANUELA SANTANA E OUTRO(S)

EMENTA
TRIBUTÁRIO – CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI –
RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO A QUO – ART. 1º DA LEI N. 9.363/96 –
RESTRIÇÃO PELA IN 23/97 DA SECRETARA DA RECEITA
FEDERAL – ILEGALIDADE.
1. A controvérsia restringe-se à limitação da incidência do
art. 1º da Lei n. 9.363/96, imposta pelo art. 2º, § 2º da IN 23/97, da
Secretaria da Receita Federal, que determina que o benefício do crédito
presumido do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS,
somente será cabível em relação às aquisições de pessoa jurídicas.
2. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
conforme se depreende da análise do julgado a quo.
3. Ora, uma norma subalterna, qual seja, instrução
normativa, não tem a faculdade de limitar o alcance de um texto de lei. A
jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido da ilegalidade do art. 2º, §
2º da IN 23/97.
Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça "A
Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a).
Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Eliana Calmon, João
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Otávio de Noronha e Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 28 de agosto de 2007 (Data do Julgamento)

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 719.433 - CE (2005/0012921-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : RAQUEL TERESA MARTINS PERUCH BORGES E
OUTRO(S)
RECORRIDO
: J RECAMONDE E COMPANHIA LTDA
ADVOGADO
: MANUELA SANTANA E OUTRO(S)
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Cuida-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL,
inconformada com acórdão do Tribunal Regional Federal, o qual negou provimento à
apelação fazendária, nos seguintes termos: a restrição impugnada pelo impetrante - de
que o crédito presumido do IPI relativo a produtos oriundos da atividade rural
somente seja calculado relativamente às aquisições feitas por pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições do PIS/PASEP e Cofins (art. 2º da IN 23/97) - foi
determinada exclusivamente pela Instrução Normativa n. 23/97, do Secretário da
Receita Federal, a qual assim extrapolou os limites da Lei, em afronta ao princípio
da legalidade. (fl. 315)
Em suas razões, alega a recorrente o seguinte:
a) que o acórdão a quo foi omisso, porquanto não examinou dispositivos
de lei apresentados em embargos de declaração;
b) que o julgado recorrido, ao determinar que a Instrução Normativa n.
23/97, da Secretário da Receita Federal, extrapolou os limites da Lei, em afronta ao
princípio da legalidade. (fl. 315), violou o art. 1º da Lei n. 9.393/96; e,
c) que o julgado deve ser totalmente reformado.
Contra-razões apresentadas ao recurso.
A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não-provimento do
recurso. (fls. 537/539)
É, no essencial, o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 719.433 - CE (2005/0012921-9)

EMENTA
TRIBUTÁRIO – CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI –
RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO A QUO – ART. 1º DA LEI N. 9.363/96 –
RESTRIÇÃO PELA IN 23/97 DA SECRETARA DA RECEITA
FEDERAL – ILEGALIDADE.
1. A controvérsia restringe-se à limitação da incidência do
art. 1º da Lei n. 9.363/96, imposta pelo art. 2º, § 2º da IN 23/97, da
Secretaria da Receita Federal, que determina que o benefício do crédito
presumido do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS,
somente será cabível em relação às aquisições de pessoa jurídicas.
2. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
conforme se depreende da análise do julgado a quo.
3. Ora, uma norma subalterna, qual seja, instrução
normativa, não tem a faculdade de limitar o alcance de um texto de lei. A
jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido da ilegalidade do art. 2º, §
2º da IN 23/97.
Recurso especial improvido.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS(Relator):
O recurso não merece provimento.
DA ESSÊNCIA DA CONTROVÉRSIA
A controvérsia restringe-se à limitação da incidência do art. 1º da Lei n.
9.363/96, imposta pelo art. 2º, § 2º da IN 23/97, da Secretaria da Receita Federal, a
qual determina que o benefício do crédito presumido do IPI, para ressarcimento de
PIS/PASEP e COFINS, somente será cabível em relação às aquisições de pessoa
jurídicas.
DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da
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análise do julgado recorrido.
Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava a recorrente,
uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos
fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos,
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato
ocorreu.
Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo
com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo
Civil:
Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados
pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe
formaram o convencimento.
Em suma, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, o magistrado
não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado
motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos
fundamentos por elas indicados (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 4.4.2006, DJ 18.4.2006, p. 191), como ocorreu na hipótese ora em
apreço.
Nesse sentido, confiram-se, ainda, os precedentes:
TRIBUTÁRIO – COFINS – SOCIEDADES CIVIS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – ISENÇÃO –
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO
FUNDAMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1. A oposição de embargos declaratórios se faz apropriada
quando o pronunciamento judicial padecer de ambigüidade, de
obscuridade, de contradição ou de omissão, os quais inexistem neste
caso. Em contrapartida, sabe-se que o tribunal não está compelido a
manifestar-se sobre todas as questões suscitadas pela parte,
principalmente se o acórdão contém adequado fundamento para
justificar a conclusão perfilhada.
2. Nítido é o caráter modificativo que a embargante,
inconformada, busca com a oposição dos embargos declaratórios,
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uma vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de
acordo com sua tese.
3. A mudança de entendimento jurisprudencial sobre a matéria
não autoriza o manejo dos embargos de declaração com pretensão
de efeitos infringentes. Esta inferência decorre do disposto no artigo
535, do Estatuto Processual Civil.
Embargo de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 456.674/RS, relatado por este
Magistrado, julgado em 26.9.2006, DJ 10.10.2006.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE
RENDA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS – REPETIÇÃO DE
INDÉBITO – FORMA DE DEVOLUÇÃO – RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO ANUAL – DESVIRTUAMENTO DO PEDIDO:
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC se as teses suscitadas
pela parte são implicitamente rejeitadas no aresto impugnado,
restando, portanto, prequestionadas.
2. Aplica-se o teor da Súmula 211/STJ às teses não
prequestionadas.
3. Se na inicial é formulado pedido de repetição de indébito do
imposto de renda, descabe ao Tribunal modificá-lo, determinando a
retificação da declaração anual e a compensação com o imposto de
renda porventura devido.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
parcialmente provido.
(REsp 853.102/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
19.9.2006, DJ 3.10.2006.)
DA ILEGALIDADE AS IN 2397 DA SRF
Para aclarar a exposição, os preditos dispositivos. Verbis:
Lei 9.363/96
Art. 1º A empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares n.. 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991,
incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
para utilização no processo produtivo.
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IN 23/97
Art. 2º Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo
anterior a empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais.
§ 1º O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive:
I - quando o produto fabricado goze do benefício da alíquota
zero;
II - nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação.
§ 2º O crédito presumido relativo a produtos oriundos da
atividade rural, conforme definida no art. 2º da Lei nº 8.023, de 12
de abril de 1990, utilizados como matéria-prima, produto
intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de
pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS.
Ora, uma norma subalterna, qual seja, instrução normativa, não tem a
faculdade de restringir o alcance de um texto de lei. Ofende-se, destarte, o princípio da
legalidade, inserto no art. 150, inciso I, da CF/88.
O princípio da legalidade entrelaça-se à idéia de autotributação, em que o
próprio povo, por intermédio de representantes eleitos, define a tributação, que deve
incidir sobre o patrimônio.
A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido da ilegalidade do art. 2º,
§ 2º da IN 23/97. Verbis: uma norma subalterna, qual seja, instrução normativa,
não tem o condão de restringir o alcance de um texto de lei. Ofende-se, destarte, o
princípio da legalidade, inserto no art. 150, inciso I, da CF/88. A jurisprudência
desta Corte posiciona-se no sentido da ilegalidade do art. 2º, § 2º da IN 23/97.
Precedente: REsp 617.733/CE; Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 24.8.2006.
Recurso especial provido. (REsp 494281/CE, Rel. relatado por este Magistrado,
Segunda Turma, julgado em 21.11.2006, DJ 29.11.2006 p. 184).
No mesmo sentido, julgado da Primeira Turma:
TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. IN/SRF 23/97
ILEGALIDADE.
1. O crédito presumido de IPI instituído pela Lei 9.363/96 teve
por objetivo desonerar as exportações do valor do PIS/PASEP e da
COFINS incidentes ao longo de toda a cadeia produtiva,
independentemente de estar ou não o fornecedor direto do
exportador sujeito ao pagamento dessas contribuições. Por isso
mesmo, é ilegítima a limitação constante do art. 2º, § 2º da IN SRF
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23/97, segundo o qual 'o crédito presumido relativo a produtos
oriundos da atividade rural, conforme definida no art. 2º da Lei nº
8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-prima,
produto intermediário ou embalagem, na produção de bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às
aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
PIS/PASEP e COFINS'. Precedente: REsp 586.392/RN, 2ª Turma,
Min. Eliana Calmon, DJ 06.12.2004.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 617733/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
24.8.2006.)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como penso. É como voto.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2005/0012921-9

REsp 719433 / CE

Números Origem: 199981000226686 81410
PAUTA: 28/08/2007

JULGADO: 28/08/2007

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CASTRO MEIRA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS FONSECA DA SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
PROCURADOR
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:

FAZENDA NACIONAL
RAQUEL TERESA MARTINS PERUCH BORGES E OUTRO(S)
J RECAMONDE E COMPANHIA LTDA
MANUELA SANTANA E OUTRO(S)

ASSUNTO: Tributário - Contribuição - Social - Cofins / Pis

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a)
Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Eliana Calmon, João Otávio de Noronha e Castro
Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 28 de agosto de 2007

VALÉRIA ALVIM DUSI
Secretária
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