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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.213.762 R IO GRANDE DO SUL
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. GILMAR MENDES
: TRANSCONTINENTAL LOGISTICA S.A.
: HERON CHARNESKI
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito
Tributário. 3. PIS e COFINS. Incidência sobre operações de serviço de
transporte rodoviário de mercadorias destinadas ao exterior. 4. Pretensão
não abrangida pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF/88. Precedentes.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6.
Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba
honorária.
AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a presidência da
Senhora Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, Sessão Virtual de 04 a 10 de outubro de 2019.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.213.762 R IO GRANDE DO SUL
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. GILMAR MENDES
: TRANSCONTINENTAL LOGISTICA S.A.
: HERON CHARNESKI
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se de
agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência
desta Corte.
Eis um trecho desse julgado:
“Esta Corte, ao analisar questão análoga a dos autos,
firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária
prevista no artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal, que
exclui a incidência do ICMS sobre as operações que destinem
mercadorias ao exterior, não se aplica às prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias
destinadas à exportação, pois não há que se confundir a
operação de exportação com a etapa anterior relativa ao serviço
de transporte interno da mercadoria a ser exportada.
[...]
Esse mesmo raciocínio se aplica ao caso concreto, em que
se requer a extensão da imunidade tributária em relação às
contribuições sociais para as receitas decorrentes de exportação,
às receitas advindas do serviço de transporte em território
nacional das mercadorias destinadas à exportação.
Registre-se que é vedado ao Poder Judiciário
desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na
concessão de benesse fiscal ou na previsão de regime mais
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vantajoso, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na
legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao
contribuinte, a partir da combinação legalmente não permitida
de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição
anômala de legislador positivo.” (eDOC 5, p. 2-3)

No agravo regimental, a parte agravante insiste na tese de que “a
imunidade do PIS e da COFINS prevista no art. 149, § 2º, inciso I, da CF/88,
compreende as receitas dos serviços de transporte rodoviário de cargas
decorrentes de operações de exportação”. (eDOC 8, p. 9)
Aduz, nesse sentido, que a finalidade do aludido dispositivo
constitucional consiste em “abranger toda e qualquer receita decorrente do
mesmo fato gerador, ou seja, a venda de mercadorias para o exterior, sem
qualquer reserva ou discriminação”, entendimento este exarado por ocasião
de julgamento do RE 627.815, tema 329 da sistemática da repercussão
geral. (eDOC 8, p. 17)
Por fim, sustenta a impossibilidade de manutenção da decisão
agravada, ante a ausência de jurisprudência dominante sobre a
controvérsia.
Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestandose pelo não conhecimento do presente recurso. (eDOC 13, p. 1-2)
É o relatório.
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.213.762 R IO GRANDE DO SUL
VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): No agravo
regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada.
Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de
mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez
que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando
apenas à rediscussão de matéria já decidida de acordo com a
jurisprudência desta Corte.
Com efeito, reitero o consignado na decisão agravada, no sentido de
que a imunidade das receitas decorrentes de exportação prevista no art.
149, § 2º, do texto Constitucional, não pode ser aplicada à hipótese dos
autos, no que tange às receitas advindas do serviço de transporte em
território nacional de mercadorias destinadas à exportação.
Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada,
confiram-se os seguintes:
“Agravo regimental nos embargos de declaração no
recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Imunidade das
receitas de exportação. Transporte interno de produtos
destinados à exportação. Frete realizado dentro do território
nacional. Impossibilidade. Suspensão da incidência das
contribuições. Violação indireta ou reflexa. 1. Não estão
abrangidas pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF/88,
relativamente ao PIS e à COFINS, as receitas decorrentes do
transporte interno de produtos destinados à exportação.
Precedentes. 2. Para ultrapassar o entendimento do Órgão da
origem acerca da análise da suspensão da incidência das
contribuições destinadas à Seguridade Social relativas às
receitas advindas da prestação de serviços de frete contratados
por pessoa jurídica comercial exportadora, seria necessário o
reexame da legislação infraconstitucional (Leis nºs 10.865/04,
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10.637/02 e 10.833/03; Decreto nº 6.759/09; IN/RFB nº 1.152/11;
Portaria SECEX 23/11; DL nº 1.248/72). 3. Agravo regimental não
provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do
CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a
10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e
11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de
gratuidade da justiça.” (RE 1.039.830 ED-AgR, Rel. Min. Dias
Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.10.2017) (grifei)
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS
DECORRENTES
DO
TRANSPORTE
INTERNO
DE
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO.
PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO A TRANSPORTE
INTERNACIONAL, PARA FINS DE ISENÇÃO. ARTIGO 14
DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.158/2001. INTERPRETAÇÃO
DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS EM SEDE
EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DE
BENEFÍCIO
FISCAL
A
CONTRIBUINTE
NÃO
CONTEMPLADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE
AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR
POSITIVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. SEM
HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.” (RE 808.291 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 12.12.2016) (grifei)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do
CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de
segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do
CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
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SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.213.762
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
AGTE.(S) : TRANSCONTINENTAL LOGISTICA S.A.
ADV.(A/S) : HERON CHARNESKI (138004/MG, 63441/RS, 320957/SP)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (00000/DF)
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na
origem, deixou de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em
virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009, nos termos do voto do
Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 4.10.2019 a 10.10.2019.
Composição: Ministros Cármen Lúcia (Presidente), Celso de
Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin.
Ravena Siqueira
Secretária
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