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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.065.094 R IO GRANDE DO SUL
RELATORA
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROSA WEBER
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
: LUIZ FUGA INDUSTRIA DE COURO LTDA.
: LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PROGRAMA REINTEGRA.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO
FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE
TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E
LV, 93, IX, 97, 103-A E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO
REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da
jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da
ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte
decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração
indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade
nonagesimal.
2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o
referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão
jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as
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causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no
resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada
argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado
e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
3. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art.
5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação
infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à
competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do
art. 102 da Magna Carta.
4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se
refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
5. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente
fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do
CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da
Justiça.
6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da
penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em conhecer do agravo e negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora e por unanimidade de votos,
em sessão da Primeira Turma presidida pelo Ministro Alexandre de
Moraes, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas.
Aplicada a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
Majorados os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites
previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual
concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Brasília, 03 de abril de 2018.
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Ministra Rosa Weber
Relatora
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.065.094 R IO GRANDE DO SUL
RELATORA
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROSA WEBER
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
: LUIZ FUGA INDUSTRIA DE COURO LTDA.
: LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES
RELATÓRIO

A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): A decisão por mim
proferida, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, restou
desafiada por agravo interno.
A matéria debatida, em síntese, diz com a observância ao princípio
da anterioridade tributária no que se refere à redução de alíquota em
benefício fiscal do Reintegra, a teor do Decreto nº 8.415/2015.
A agravante ataca a decisão impugnada, ao argumento de que a
violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta.
Reitera a afronta aos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, 97, 103-A e 195, § 6º, da
Constituição Federal.
O Colegiado de origem julgou a controvérsia em decisão cuja
ementa reproduzo:
“TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS
CRÉDITOS. DECRETO Nº 8.415/2015. REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA DE
3%
PARA 1%.
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE.
1. A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) previu a possibilidade
de tomada de crédito de PIS e de COFINS sobre a receita
auferida com as exportações, ao percentual inicial de 3%
(estabelecido pelo Decreto 8.304/2014) posteriormente revogado
pelo Decreto 8.415/2015.
2. Em atendimento à proteção à confiança dos
contribuintes, o princípio da anterioridade tributária deve ser
incidir nas normas que revoguem ou reduzem incentivos fiscais
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que o beneficiário costumava usufruir.
3. Tendo em vista que o Decreto nº 8.415/2015 reduziu o
percentual de crédito integrante do regime de especial de
reintegração de valores tributários para empresas exportadoras,
prejudicando o benefício concedido aos contribuintes, o novo
regramento deve ter validade somente após o decurso do lapso
temporal de 90 dias da data da publicação da referida norma.
4. Cabível a compensação/restituição dos valores
indevidamente recolhidos. A atualização monetária do indébito
incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula
n.º 162 do STJ), até a sua efetiva restituição ou compensação,
mediante a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4º
da Lei n.º 9.250/95, a qual engloba juros e correção monetária.”

Recurso extraordinário e agravo manejados sob a égide do
CPC/2015.
É o relatório.
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VOTO
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Preenchidos os
pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do
mérito.
Negado seguimento ao recurso ao fundamento de que inocorrente
violação dos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, 97 e 103-A da Carta Maior, bem
como pela ausência de divergência entre o entendimento adotado no
acórdão impugnado e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
Irrepreensível a decisão agravada.
Conforme consignado, o entendimento adotado no acórdão
recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Federal. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min.
Marco Aurélio, Plenário, decidiu que a revogação de benefício fiscal deve
observar o princípio da anterioridade nonagesimal quando acarrete
majoração indireta de tributos. Nesse sentido, cito: RE 1.105.918/SC, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe 21.02.2018, RE 1040084/RS, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, DJe 14.02.2018, e RE 564.225 AgR, Rel. Min Marco Aurélio, já
citado na decisão monocrática in verbis:
“IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE
BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido
aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de
benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da
anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c
do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF,
de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA
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AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente
infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
artigo 557 do Código de Processo Civil”. (RE 564225 AgR,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado
em 02/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 1711-2014 PUBLIC 18-11-2014.)

Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte “É
desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão
judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste
Supremo Tribunal Federal (Tese 856 da Repercussão Geral), razão pela qual
não há falar em ofensa aos arts. 97 e 103-A da Carta Magna. Nesse
sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011;
RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005;
e ARE 914.045-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015,
cuja ementa transcrevo:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE
PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF.
RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE
COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência
pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão
geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda
judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a
decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do
Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste
Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e
481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal
tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição
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imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica
ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de
cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos
conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário,
reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos
da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei
6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”.

Tal como consignado, inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição
Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto
constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de
seu convencimento. Na hipótese em apreço, enfrentadas todas as causas
de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar no
resultado da demanda, considerada a compatibilidade entre o que
alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Cito precedentes:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão
em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). Alegação
de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art.
93 da Constituição Federal. Inocorrência. O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, por maioria, DJe 13.8.2010)
“PROCESSO – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –
NULIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Se, de um lado,
é possível haver situação concreta na qual transgredido o
devido processo legal a ponto de enquadrar o recurso
extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro,
descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação
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jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA. O recurso
extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo
interposição de recurso sob regência do Código de Processo
Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência
recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.
AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente
inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa
prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de
2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
protelatória.” (ARE 955.124-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª
Turma, DJe 06.10.2017)

Noutro giro, no julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela
inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de
violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, verbis:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema
relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição
da repercussão geral.”

Nesse sentir, constato que as razões do agravo não se mostram aptas
a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
De outro lado, cumpre destacar que a garantia de prestação
jurisdicional em tempo razoável, decorrência lógica da dignidade da
pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, passou a
figurar, de forma explícita, entre as cláusulas pétreas, a partir da Emenda
Constitucional 45/2004, quando inserido o inciso LXXVIII no art. 5º da Lei
4
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Maior. Ressalte-se que a proteção contida no referido dispositivo não se
dirige apenas às partes, individualmente consideradas, estendendo-se a
todos os usuários do Sistema Judiciário, porquanto beneficiados pelo
desafogo dos Tribunais Pátrios.
Se a parte, ainda que não interessada na postergação do desenlace da
demanda, utiliza a esmo o instrumento processual colocado à sua
disposição quando já obteve uma prestação jurisdicional completa, todos
os demais jurisdicionados são virtualmente lesados no seu direito à
prestação jurisdicional célere e eficiente.
A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na
interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes
ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero
expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da
ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a
aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à
razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se
unânime a votação. Nesse sentido: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco
Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias
Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016.
Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da
penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a
votação.
Majoro, ainda, em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente
fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do
CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da
Justiça.
É como voto.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.065.094
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGDO.(A/S) : LUIZ FUGA INDUSTRIA DE COURO LTDA.
ADV.(A/S) : LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES (47231/RS)
Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negoulhe provimento, com aplicação da penalidade prevista no art.
1.021, § 4º, do CPC/2015, e com majoração dos honorários
anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85,
§§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do
benefício da gratuidade da justiça, nos termos do voto da
Relatora. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o
Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Alexandre de Moraes.
Primeira Turma, 3.4.2018.

Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes
à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber
e Luís Roberto Barroso.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Carlos Alberto Carvalho
de Vilhena Coelho.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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