
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S  
 
 
STF inicia discussão sobre existência de Repercussã o  
Geral em temas de ordem tributária       Data: 20/0 3/2012 
 
 
O Supremo Tribunal Federal (“STF”) iniciou, recentemente, a análise da existência de 
Repercussão Geral1 nos seguintes temas tributários: (i) momento da incidência de 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) e de Imposto de Renda (“IR”) nos 
rendimentos das pessoas jurídicas sediadas no Brasil oriundos da variação patrimonial 
dos seus investimentos em empresas estrangeiras (coligadas e controladas); e (ii) 
incidência de CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(“COFINS”) e Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) sobre receitas 
de atos cooperativos. 
 
Quanto ao primeiro tema, discutido nos autos do RE nº 611.586, a discussão gira em 
torno da constitucionalidade do art. 74 e parágrafo único da Medida Provisória nº 
2.158-35/2001, os quais adotam como o momento em que se considera a renda 
disponibilizada a data do balanço em que os lucros tenham sido apurados nas 
controladas e coligadas, independentemente do seu efetivo pagamento ou crédito.  
 
A controvérsia lida, segundo o Min. Relator Joaquim Barbosa, com dois importantes 
valores constitucionais: o da tributação em bases universais, aliada à necessidade de 
conferir meios efetivos de apuração e cobrança à administração tributária; e do respeito 
à imposição prevista na Constituição Federal ao fato jurídico tributário do Imposto, i.e. a 
renda, garantia que não pode ser simplesmente mitigada por presunções ou ficções 
legais inconsistentes. O Ministro defende a presença da Repercussão Geral da 
matéria, levando em consideração, ainda, a competitividade das empresas nacionais 

                                            

1 Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso 
extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos 
deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). 

§ 1o Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do 
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
(Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). 
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no cenário internacional, presente no princípio do fomento às atividades econômicas 
lucrativas geradoras de empregos e divisas.  
 
Importante ressaltar que o Min. Relator menciona que, embora o tema também esteja 
sendo tratado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn nº 2.588), tal 
processo “não confere aos inúmeros recursos idênticos os efeitos racionalizadores do 
processo, previstos no art. 543-B do CPC” 
 
Já no segundo tema, tratado no RE 672.215, a discussão reside na incidência ou não 
da COFINS, da Contribuição ao PIS e da CSLL sobre o produto do ato cooperativo, por 
violação dos conceitos constitucionais de “ato cooperado”, “receita da atividade 
cooperativa” e “cooperado”. Segundo o Min. Joaquim Barbosa, também relator desse 
caso, a Constituição protege e fomenta a atividade cooperativa e isso afasta do 
legislador infraconstitucional a liberdade irrestrita para definir os conceitos chave do 
cooperativismo, de modo que a respectiva tributação deve seguir o sentido 
constitucionalmente coerente desses conceitos.  
 
Além disso, o Ministro defende que o tema tem alçada constitucional e transcende 
interesses locais, na medida em que afeta diretamente um dos instrumentos que 
objetivam a redução das desigualdades regionais, a busca pelo pleno emprego, a 
prestação universal e efetiva de serviços de saúde e educação, direitos fundamentais 
garantidos pela Carta Magna Brasileira. Por outro lado, cita também que a Constituição 
não tolera a utilização dessas entidades como forma de mera exploração econômica, 
para unir tratamento regulatório tributário favorecido ao singelo aumento patrimonial 
individual. Por tudo isso, ele defende a Repercussão Geral da discussão. 
 

Acompanharemos a continuação do julgamento sobre o reconhecimento da 
Repercussão Geral quanto aos temas, reportando qualquer novidade, sendo que desde 
já nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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