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17/03/2015

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 744.417 SÃO PAULO
RELATORA
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROSA WEBER
: LOBRÁS PUBLICIDADE LTDA E OUTRO(A/S)
: MARCOS JOAQUIM GONÇALVES ALVES E
OUTRO(A/S)
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO
DE TRIBUTO PELA UFIR. LEI 8.383/1991. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO
NO DIÁRIO OFICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO
ÓRGÃO
JURISDICIONAL.
CONSONÂNCIA
DA
DECISÃO
RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PUBLICADO EM 29.8.2008.
Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O
Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo
constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu
convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento
suscitado pelas partes.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que
assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada
no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a
atualização monetária do tributo, tal como previsto na Lei nº 8.383/91, não
ofende os princípios da irretroatividade, anterioridade e não
cumulatividade.
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se
refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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República.
Agravo regimental conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Primeira Turma, sob a Presidência da
Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora.
Brasília, 17 de março de 2015.

Ministra Rosa Weber
Relatora
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17/03/2015

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 744.417 SÃO PAULO
RELATORA
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROSA WEBER
: LOBRÁS PUBLICIDADE LTDA E OUTRO(A/S)
: MARCOS JOAQUIM GONÇALVES ALVES E
OUTRO(A/S)
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RELATÓRIO

A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Contra a decisão por
mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso, manejam agravo
regimental LOBRÁS Publicidade LTDA e Outro (a/s).
Insurgem-se contra a decisão agravada, ao argumento de que a
violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta.
Insistem na tese da nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois
“(...) o acórdão que julgou o recurso especial não se manifestou acerca de
diversos argumentos alegados, dentre os quais que a correção acarreta
aumento no ‘quantum’ a ser apurado, havendo, portanto, violação ao
Princípio da Anterioridade tributária (...)” (fl. 463). Sustentam que a Lei nº
8.383/91 ”(...) majorou, em termos reais, os tributos a pagar, apurados com
base no balanço encerrado em 31 de dezembro de 1991, pelo qual se
quantificou, exatamente, o montante a ser pago no curso do exercício
financeiro de 1992 (…) e que somente poderia ser aplicada no 1º dia do
exercício seguinte àquele em que publicada, ou seja, 1º de janeiro de 1993,
em respeito ao Princípio da Anterioridade (…)” (fl. 464). Reiteram a
afronta aos arts. 93, IX, 145, § 1º e 150, III, “a” e “b”, da Constituição da
República.
Acórdão do Superior Tribunal de Justiça publicado em 29.8.2008.
É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 744.417 SÃO PAULO
VOTO
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Preenchidos os
pressupostos genéricos, conheço do agravo regimental e passo ao exame
do mérito.
Nada colhe o agravo.
Transcrevo o teor da decisão que desafiou o agravo:
“Vistos etc.
Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso
extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi
manejado agravo de instrumento. Na minuta, sustenta-se que o
recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua
admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 93, IX, 145,
§ 1º, e 105, III, “a” e “b”, da Lei Maior.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
Da detida análise dos fundamentos da decisão
denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem
como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de
origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na
instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo de
instrumento.
Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na
origem, constato explicitados os motivos de decidir, a afastar o
vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional
arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de
correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde
com vício ao primado da fundamentação, notadamente
consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e
a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto
republicano. Precedentes desta Suprema Corte na matéria:
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“Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há
falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão
impugnado tenha dado razões suficientes, embora contrárias à
tese da recorrente.” (AI 426.981-AgR, Relator Ministro Cezar
Peluso, DJ 05.11.04; no mesmo sentido: AI 611.406-AgR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJE 20.02.09)
“Omissão. Inexistência. O magistrado não está obrigado a
responder todos os fundamentos alegados pelo recorrente. PIS.
Lei n. 9.715/98. Constitucionalidade. A controvérsia foi decidida
com respaldo em fundamentos adequados, inexistindo omissão
a ser suprida. Este Tribunal fixou entendimento no sentido de
que o magistrado não está vinculado pelo dever de responder
todo s os fundamentos alegados pela parte recorrente.
Precedentes. Esta Corte afastou a suposta inconstitucionalidade
das alterações introduzidas pela Lei n. 9.715/98, admitindo a
majoração da contribuição para o PIS mediante a edição de
medida provisória. Precedentes.” (RE 511.581-AgR, Relator
Ministro Eros Grau, DJE 15.8.08)
“O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão
judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja
correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide:
declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou
não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita
a exigência constitucional.” (AI 402.819-AgR, Relator Ministro
Sepúlveda Pertence, DJ 05.9.03)
O entendimento adotado no acórdão recorrido não
diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo
Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa
aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
“RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de
ofensa indireta. Dispositivos prequestionados. Comprovação.
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Reconsideração. Demonstrados o prequestionamento da
matéria e a inexistência de ofensa indireta à Constituição
Federal, deve ser reapreciado o recurso. 2. RECURSO.
Extraordinário. Correção monetária. UFIR. Lei nº 8.383/91.
Alegação de ofensa ao 153, § 3º, II, da Constituição Federal.
Jurisprudência assentada. Agravo regimental improvido. Esta
Corte entende que a atualização monetária do tributo, tal como
previsto na Lei nº 8.383/91, não ofende o princípio da nãocumulatividade.” RE 249.725-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª
Turma, DJe 19.02.2010)
“IMPOSTO DE RENDA. ATUALIZAÇÃO PELA UFIR.
LEI 8.383/1991. Legitimidade da utilização da UFIR, prevista na
Lei nº 8.383/91, para atualização monetária do imposto de
renda, por não representar majoração de tributo ou modificação
da base de cálculo e do fato gerador. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (AI 349.382-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, 2ª Turma, DJ 22.9.2006)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO
PELA UFIR. LEI 8383/91. VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE DA LEI.
INEXISTÊNCIA. É legítima a utilização da UFIR como
indexador da atualização monetária do débito tributário
constituído no exercício de 1991, dado que sua instituição, em
31/12/91, por meio da Lei nº 8.383, não configurou majoração de
tributos ou modificação de base de cálculo. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (AI 256.138-AgR/MG, Rel. Min.
Maurício Corrêa, 2ª Turma, DJ 07.4.2000)
Não há, portanto, como assegurar trânsito ao
extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos
da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja
detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa
direta e literal a preceito da Constituição da República.
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Nego seguimento ao agravo de instrumento (CPC, art.
557, caput). ”

Irrepreensível a decisão agravada.
Tal como consignado na decisão agravada, inexiste violação do
artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta
Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional
explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do
exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. 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).
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E
LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao
revolvimento da prova, também não servindo à interpretação
de normas estritamente legais. RE LEGAL CURSO
EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO
PROCESSO. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta
em que transgredido o devido processo legal a ponto de se
enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é
próprio, de outro, descabe confundir a ausência de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de
forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8063942.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 10

AI 744417 AGR / SP
ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância de má-fé” (ARE 721.783-AgR/RS, Rel. Min. Marco
Aurélio, 1ª Turma, Dje 12.3.2013).

Oportuna a transcrição parcial do acórdão proferido pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. LEI. 8.383/91. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO
EM DIÁRIO OFICIAL. ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTO PELA
UFIR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. "Como o Diário Oficial da União de 31.12.91 começou a
circular no mesmo dia, a partir das vinte horas e quarenta e
cinco minutos, a Lei n.º 8.383/91 entrou em vigor a partir do 1º
de janeiro de 1992, pois o que determina a vigência da lei, neste
caso, é exclusivamente a data de sua publicação. Precedentes."
(EDcl no REsp 204133/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
turma, DJ 19.12.2005).
2. "É legítima a utilização da UFIR como indexador da
atualização monetária do débito tributário constituído no
exercício de 1991, dado que sua instituição, em 31/12/91, por
meio da Lei nº 8.383, não configurou majoração de tributos ou
modificação de base de cálculo." (AgRg no AG 256138/MG, Rel.
Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 07.04.2000).
3. Recurso Especial não provido.”

Conforme consignado, o entendimento adotado no acórdão
recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste
Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há falar em afronta aos
preceitos constitucionais invocados no recurso. Colho precedentes:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Tributário. Imposto de renda. Lei no 8.383/91. Aplicação no
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exercício de 1992. Alegação de violação aos princípios
constitucionais da irretroatividade e da anterioridade. Não
ocorrência. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento” (AI 409.964-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJe 21.11.2008).
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO PELA UFIR. LEI Nº 8.383, DE 30.12.1991. 1. É
pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido da
constitucionalidade do art. 79 da Lei 8.383/91, que instituiu a
UFIR como índice de correção monetária do imposto de renda
de pessoa jurídica. É que a simples substituição de indexador,
para tal fim, não implica majoração de tributo ou de sua base de
cálculo. 2. Precedentes: RREE nºs. 195.599-6/RS, 178.376-2/MG,
223.928-3/CE, dentre outros. 3. R.E. conhecido e provido, nos
termos do voto do Relator” (RE 225.061/CE, Rel. Min. Sydney
Sanches, 1ª Turma, DJ 09.4.1999).

As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se
refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da
República.
Agravo regimental conhecido e não provido.
É como voto.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 744.417
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : LOBRÁS PUBLICIDADE LTDA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MARCOS JOAQUIM GONÇALVES ALVES E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto da Relatora. Unânime. Presidência da Senhora
Ministra Rosa Weber. 1ª Turma, 17.3.2015.
Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber. Presentes à Sessão
os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux e Roberto Barroso.
Compareceu o Senhor Ministro Dias Toffoli para julgar processos a
ele vinculados.
Subprocuradora-Geral da República, Dra. Déborah Duprat.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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