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A questão do empréstimo 
compulsório sobre combustíveis 

1 -Introdução. 2- Disciplinamento /ega/..3 - Precedente jurisprudencial. 4-
Fundamentos doutrinários. 5- Repetição do indébito tributário: a) observância dos princípios 
jurídicos da legalidade estrita e da tipicidade nonnativ!); b) vinculação do contribuinte-credor· 
quanto aos aspecios material, temporal e subjetivo da hipótese de incidência tributária. 6-
Prescrição e decadência, na restituição dó indébito tributário. 7- O nus probandi do 
demandante quanto aos fatos constitutivos de seu pretenso direito. 8 - Conclusão. 

Antônio Souza Prudente 

1
-Na tônica de meu discurso, tenho afirmado 
que o Estado de direito não tolera atos nor
.mativos substancialmente injustos, assim co
mo repudia tais atos, que se apresentam for
malmente inconstitucionais. 

Leis, decretos ou regulamentos dessa feitu
ra abrem espaço aos avanços da corrupção, que se 
institucionaliza por sua aplicação diuturna, através 
dos órgãos e agentes oficiais do Poder, mormente 
em países, como o nosso, onde campeia o analfabe
tismo jurídico. 

Ninguém desconhece, ainda que por "ouvir di
zer", que, na esfera da tributação, inúmeros são os 
atos normativos que violam, com plena consciência 
parlamentar-executiva, os princípios dirigentes de 
nosso Sistema Tributário Nacional e atentam con
tra os direitos e garantias fundamentais do cidadão. 

Alinham-se, nesse contexto, os impostos disfar
çados de "empréstimos compolsórios", os IOFs, as 
sobretarifas do FNT, os Finsociais, já reconhecidos 
e proclamados inconstitucionais por nossos tribu-
nais. 

No complexo legal do ordenamento jurídico bra
sileiro, destaca-se, dentre outros, por seu elevado 
teor de violência e injustiça, o malsinado Decreto
Lei n2 2.288, de 23 de julho de 1986, que criou o 
fracassado Fundo Nacional de Desenvolvimento e 
instituiu o empréstimo compulsório sobre o consu
mo de gasolina e álcool carburante para veículos 
automotores, bem como sobre a aquisição de auto
móveis de passeio e utilitários, visando à absorção 
temporária de excesso de poder aquisitivo. 

Se, no fenômeno jurídico da tributação, o Estado 
tem cometido toda espécie de abuso contra o 
administrado-contribuinte, não se há de combater 
esse abusq, senão pelas vias da legalidade e da 
constitucionalidade dos comportamentos. 

No Estado Democrátido de Direito não se deve 
permitir que a Constituição seja amortalhada pelo 
jogo imoral dos espertos. 

2 - O Decreto-Lei n2 2.288, de 23.07.86, ao 
instituir o empréstimo compulsório para absorção 
temporária de excesso de poder aquisitivo, assim 
disciplinou a matéria, ora sob apreciação: "Art. 10 
( ... ) Parágrafo único - O empréstimo compulsório 
será exigido dos consumidores de gasolina ou ál
cool para veículos automotores, ( ... ) Art. 11 - O 
valor do empréstimo é equivalente a I - 28 por 
cento (vinte e oito por cento) do valor do consumo 

de gasolina e álcool carburante; ( ... ) Art. 12 - O 
empréstimo calculado sobre o consumo de com
bustível será cobrado, junto com o preço do produ
to, pelas empresas refin adoras, distribuidoras e va
rejistas de gasolina e álcool e recolhido pelas refi
nadaras, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.( ... ) Art. 
14- O empréstimo de que trata este Decreto-Lei 
incidirá sobre os fatos ocorridos no período entre a 
data de sua publicação e 31 de dezembro de 1989. 
( ... ) Art.16- O empréstimo será resgatado no últi
mo dia do terceiro ano posterior ao seu recolhi
mento, efetuando-se o pagamento com quotas do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento, criado neste 
Decreto-Lei. § 12 - O valor de resgate do emprés
timo compulsório sobre o consumo de gasolina e 
álcool será igual ao valor do consumo médio por 
veículo, verificado no ano do recolhimento, segun
do cálculo a ser divulgado pela Secretaria da Recei
ta Feder..J, acrescido de rendimento equivalente 
ao das Cadernetas de Poupança". 

3- O egrégio e extinto Tribunal Federal de Re
cursos, ao declarar a inconstitucionalidade da co
brança do empréstimo compulsório sobre a aquisi
ção de veículos, prevista no mesmo Decreto-Lei n2 
2.288, de 23.07.86, manifestou-se, nestas letras: 
"TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓ
RIO SOBRE VEÍCULOS. DECRETO-LEI 
2.288/86. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 
OPERAÇÕES MERCANTIS. INVASÃO DE 
COMPETÊNCIA. RESTITUIÇÃO: i - A incons
titucionalidade da exação em comento está espe
lhada em sua incidência sobre a transação de bens 
de mercado, o que representa identidade com o 
ICM, de competência estadual. Cristalina a invasão 
de competência vedada pelo texto constitucional. 
11 - Em se tratando de mútuo compulsório, exigí
vel em dinheiro, a sua devolução obriga-se a ser em 
espécie e não mediante cotas do FND, o que des
caracteriza a figura do empréstimo. lii - Disfarça
do em empréstimo, trata-se na realidade, de autên
tico imposto, porquanto ao ser instituído, foi feito 
com base na competência residual da União. Im
posio porque tem fato gerador (a aquisição do veí· 
culo), independente de atuação estatal, relativa ao 
contribuinte (adquirente do veículo), a base de cál
culo (valor da operação) e momento de incidência 
(ato de aquisição). Por ser imposto, obriga-se à obe
diência dos princípios constitucionais e tributários. 
IV - Declarada a inconstitucionalidade do artigo 
10 do Decreto-Lei.n2 2.288/86. lmprovimento do 
recurso de apelação e da remessa oficial." (Argui
ção de Inconstitucionalidade n~ Apelação em Man
dado de Segurança n2 116.582-DF. Rei. Min. Pe-

dro Acioli. Plenofl'FR - Maioria - Dj. de 
05.12.88). 

No que tange ao empréstimo compulsório exigi· 
do, por força do mesmo famigerado Decreto-Lei 
n2 2.288/86, dos consumidores de gasolina ou ál
cool para veículos automotores (art. 10, parágrafo 
único), sobre fatos geradores ocorridos no período 
que medeia entre a data da publicação do :iludido 
Decreto-Lei e 31 de dezembro de 1989 (art. 14), 
aplica-se a mesma dicção inteligente do preceden
te jurisprudencial, em referência, especificamente, 
o seguinte: Disfarçado em empréstimo, trata-se, na 
realidade, de autêntico imposto, porquanto, ao ser 
instituído, foi feito com base na competência resi
dual da União. Imposto porque tem fato gerador (o 
consumo de gasolina ou álcool para veículos auto
motores), independente de atuação estatal, relativa 
ao contribuinte (consumidor de gasolina ou álcool), 
base de cálculo (valor do consumo de gasolina e ál
cool carburante), aUquota ad valorem (28 por cen· 
to do valor do consumo). Por ser imposto, obriga-se 
à obediência dos princípios constitucionais tributá
rios. 

4 - Dentre os princípios norteadores do fenô
meno tributário, destacam-se, no particular, o da 
legalidade estrita e o da tipicidade normativa. 

A propósito desses temas, merecem ser transcri· 
tas, aqui, as liçôes abalizadas de Alberto Xavier, in 
vcrbis: 

"A idéia de que em matéria de tributos a lei é o 
único instrumento de realização da justiça material 
não podia conduzir apenas à proclamação de uma 
reserva de lei formal, com as correspondentes ex· 
clusôes do costume e do regulamento. Tornava-se 
ainda indispensável que essa mesma lei disciplinas
se os atos do poder administrativo de uma forma 
tão completa que a expressão da justiça estivesse 
por inteiro contida nos termos da lei, com exclusão 
de qualquer margem de arbítrio dos órgãos de apli
cação do direito. 

No Direito Administrativo, em geral - e no que 
toca ao problema do grau de determinação da con
duta pela lei - o princípio da legalidade contenta
se com uma simples reserva relativa: sem dúvida, é 
indispensável que as intervenções da Administra
ção na esfera da liberdade e de propriedade dos ci· 
dadãos, - ou, mais genericamente, todo o compor
lamento da Administração - tenha o seu funda
mento na lei; mas, em contrapartida, a lei não tem 
que fornecer necessariamente o critério de decisão 
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no caso concreto, .que o legislador pode confiar à li
vre valoração do órgão de aplicação do direito - o 
administrador. 

No Direito Tribut:lrio, o princípio da legalidade 
revestiu sempre um conteúdo bem mais restrito. 
Com vista a proteger a esfera de direitos su~jetivos 
dos particulares do arbítrio e do subjetivismo do 
órgão de aplicação do direito- juiz ou administra
dor - e, portanto, a prevenir a aplicação de "tribu
tos arbitrários", optou-se neste ramo do Direito 
por uma formulação mais restritiva do princípio da 
legalidade, convertendo-o numa reserva absoluta 
de lei, no sentido de que a lei, mesmo em sentido 
material, deve contar não só o fundamento da con
duta da Administração, mas também o próprio cri
tério da decisão no caso concreto. 

Se o princípio da reserva de lei formal contém 
em si a exigência da lcx scripta, o princípio da re
serva absoluta coloca-nos perante a necessidade de 
uma lex stricta: a lei deve conter em si mesma to
dos os elementos da decisão no caso conc;eto, de 
tal modo. que não apenas o fim, mas também o con
teúdo daquela decisão, sejam por ela diretamente 
fornecidos. A decisão do caso concreto obtém-se, 
assim, por mera dedução da própria lei, limitàndo
se o órgão de aplicação a subsumir o fato na norma, 
independentemente de qualquer livre valoração 
pessoal. 

É a esta característica que aludem, entré nós, al
guns autores, ao referirem-se - embora com evi
dente impropriedade terminológica- a um princí
pio de estrita legalidade. 

A regra constitucional de reserva absoluta repre
senta, pois, um duplo ditame: ao legislador e ao ór
gão de aplicação do direito. Ao primeiro, enquanto 
o obriga - sob pena de inconstitucionalidade - a 
formular os comandos legislativos em matéria tri
butária em termos de rigorosa reServa absoluta. Ao 
segundo, por excluir o subjetivismo na aplicação da 
lei, a criação j~dicial ou administrativa do Direito 
Tribut:lrio, o que envolve, de um lado, a proibição 
da analogia e, de outro, a proibição da discriciona
riedade. 

E daí que as normas que instituem tributos se
jam verdadeiras normas de decisão material (Sa
chentscheidungsnormen), na terminologia de Wer
ner F1ume, porque, ao contrário do que sucede nas 
normas de ação (Handlungsnormen), não se limi
tam a autorizar o órgão de aplicação do direito a 
exercer, mais ou menos livremente, um poder, an
tes lhe impõem o critério da decisão concreta, pre
determinando o conteúdo do seu comportamento. 
( ... ) O órgão de aplicação do direito deve ter na lei 
predeterminado o conteúdo da sua decisão, donde 
resulta que se procura subtrair ao seu arbítrio ou 
crité rio subjetivo a eleição dos fatos tributários (co
mo no Direito Penal se retira ao juiz a livre incrimi
nação dos fatos) mas, mais ainda, que se lhe preten
de retirar o critério da sua tributação, isto é, a fixa
ção da medida do tributo. O órgão de aplicação do 
direito encontra-se, deste modo, submetido, quer 
aos tipos legais de fatos tributários, quer aos tipos 
de efeitos juridicos decorrentes da verificação dos 
fatos, abrangendo a medida do tributo. 

No Direito Tribut:lrio, a técnica da tipicidade 
atua, não só sobre a hipótese da norma tribut:lria 
material, como também sobre o seu mandamento. 
Objeto da tipificação são, portanto, os fatos e os 
efeitos, as situações jurídicas iniciais e as situações 
jurídicas finais. ( ... ) Disse-se há pouco que a tipici
dade respeitava não só aos fatos como aos efeitos, 
não só às situações jurídicas iniciais como às finais, 
não só à hipótese senão que também ao manda
mento. Importa, pois, justificar o asserto. 

A idéia de reserva absoluta <le lei (formal ou ma
terial) envolve, como já v:lrias vezes se afirmou, 
que ela contenha em si não só o fundamento, como 
também o próprio critério da decisão. Se o órgão 
de aplicação do direito deve ter na lei predetermi-

nado o conteúdo da decisão, isto não pode deixar 
de significar que o princípio da tipicidade atua in
tegralmente na norma tribut:lria, em todos os seus 
elementos, na previsão ou lúpótese e na estatuição 
ou injunção. 

Se assim não fosse, isto é, se o princípio da legali
dade se esgotasse na declaração da tributalidade do 
fato, teríamos que o referido princípio autorizava o 
órgão de aplicação do direito a, verificados certos 
fatos típicos, definir em concreto a medida do tri
buto a aplicar. Mas é de ver que semelhante enten
dimento é incompatível com as mais elementares 
exigências de segurança jurídica. Procurando esta 
subtrair ao órgão de aplicação do direito qnaisquer 
expressões de arbítrio ou do seu puro critério sub
jetivo, natural se torna a exigência de uma constru
ção por tipos não só nos fatos tributários, mas tam
bém na medida dos tributos. E, desta sorte, são ob
jeto de tipificação todos os elementos necessários à 
fixação do quantum da prestação tributária." (In 
"Os princípios da legalidade e da tipicidade da tri
butação" - RT/SP - 1978, págs. 36/39, 73 e 
17n8). 

Sob o ângulo do princípio da legalidade em ma
téria tribut:lria, o artigo 97 de nosso Código Tribu-
1:\rio Nacional determina que somente a lei pode 
estabelecer a instituição, a majoração, a redução ou 
a extinção de tributos; a definição do fato gerador 
da obrigação tributária principal e de seu sujeito 
passivo; a fuação da aliquota do tributo e de sua ba
se de cálculo (incisos I a IV). 

De ser o Decreto-Lei meio hábil para a criação 
de tributos, à luz da Emenda Constitucional n2 
1/69, anteriormente, em vigor, e da jurisprudência 
de nossos tribunais superiores, já ninguém mais 
duvida. 

No escol de Geraldo Ataliba, lê-se que a base im· 
ponível (base de cálculo) "é uma perspectiva di
mensível do aspecto material da hipótese de .inci
dência, que a lei qualifica, com a finalidade de fuar 
critérios para a determinação, em cada obrigação 
tribut:lria concreta, do quantum debeatur. ( ... ) A 
base calculada resulta da aplicação concreta da ba
se imponível (esta no plano legal, aquela no plano 
da aplicação da lei). A contribuição científica criati· 
va de Aires Barreto leva a conceituar base calcula
da como "o resultado expresso em moeda da apli
cação do crédito abstrato (base de c:ilculo) a um ca
so concreto". Ramalho diz na base calculada que 
ela é "o resultado quantitativo a que se chega para 
um contribuinte concreto". A base de cálculo é um 
conceito legal de tamanho; base calculada é magni
tude concreta, é a precisa medida de um fato. ( ... ) 
Não basta para a fuação do quanturri debeatur a in
dicação legal da base imponível. Só a base imponí
vel não é suficiente para a determinação in concre
tu do vulto do débito tribut:lrio, resultante de cada 
obrigação tributária. 

A lei deve estabelecer outro critério quantitativo 
qu~- combinado com a base imponível - permi
ta a fixação do débito tribut:lrio, decorrente de ca
da fato imponível. Assim, cada obrigação tributária 
se caracteriza por ter certo valor, que só pode ser 
determinado ·ediante a cominação de dois critérios 
numéricos: a base imponível e a alíquota. 

O objeto de cada obrigação tributária (individual 
e concreta) é o pagamento de uma soma determi
nada. A fixação dessa soma depende integralmente 
da lei. Nem a administração, nem o contribuinte 
concorrem com qualquer margem de liberdade no 
processo de sua formação. ( ... ) A base calculada é 
um fator individual de determinação da grandeza 
de cada débito. A aliquota um fator genérico. Dize
mos "indh~dual", a base, porque o dado númerico 
por ela fornecido varia conforme cada fato indivi
dual (fato imponível) realizado. Sendo a perspecti
va dimensível do aspecto material, fornece um da
do essencial à individualização do débito, dado este 

que varia de fato concreto para fato concreto (para 
fato imponível tem a sua dimensão). 

Já a alíquota - por ser ~stabeiecida objetiva
mente em lei - é um fator estável e genérico. As
sim, a combinação do dado numérico individual e 
específico \base calculada) com o dado numérico 
genérico (a íquota) permite a fixação do débito cor
respondente a cada obrigação. 

Do exposto se vê que a base calculada é uma 
grandeza ínsita à coisa tributada, que o legislador 
quali fica com esta fu nção. Alíquota é uma ordem 
de grandeza exterior, que o legislador estabelece 
normativamente e que, combinada com a base im
ponível, permite· determinar o quantum do objeto 
da obrigação tributária. Amilcar FalçãQ relaciona 
aliquota e base, conceituando esta como a "grande
za ecoliômica ou numérica sobre a qual se aplica a 
alíquota pai-a óbter o quantum a pagar" ("Fato ge· 
rador da Obrigação Tributária", ci t. , p. 137)." (In 
"Hipótese de Incidência Tribut:lria" - RT/SP -
4! edição- págs. 108/117). 

5-O Decreto-Lei n2 2.288/86 define, com cla
reza, a base imponível (valor do consumo de gasoli
na e :!lcool carburante), a alíquota (28 por cento 
desse valor de consumo - base calculada, in con
cretu) e o sujeito passiyo (consumidor de gasolina 
ou :!lcool para veículos automotores) - Arts. 1 O, 
parágrafo único, e 11, Lnciso I. 

Ora, sabemos que, no fenômeno tributário, os 
princípios da legalidade estrita e da típicidade nor-, 
matíva comandam tanto às situações jurídicas ini
ciais quanto as situações jurídicas finais. 

Não foge desse contexto cogente e fenômeno tri
but:lrio da repetição do indébito. 

Assim, aquele qua alega haver pago, indevida
mente, determinada quantia, a a título de emprés
timo compulsório sobre o consumo de gasolina ou 
:!lcool carburante, no período estipulado no artigo 
14 do malsinado Decret-Lei n2 2.288/86, dever:i 
demonstrar, na instrução do processo de repetição 
do indébito, o quantum efetivamente pago à Fa
zenda Nacional, como resultante da base calculada 
(fator individual de determinação da grandeza de 
cada tributo) a fim de evitar possível enriqueci
mento ilícito. Deverá revelar, também, o aspect~. 
temporal da hipótese de incidência tributária (rec
tíus: o momento em que o fato material do consu-
mo do combustível ocorreu), vale dizer, as datas 
em que adquiriu o combustível, como matéria tri·r 
butável, a fim de determinar-se a contagem dos 
prazos de decadência e prescrição, na ação de re
petição de indébito; e, ainda, comprovar, mediante 
escrituração contábil (pessoa jurídica) ou notas fi s
cais idôneas (pessoa fisica), que é o sujeito passivo 
da relação tributária, em questão, legitimado a re
petir, pois sofreu o encargo tributário e a canse
quente diminuição do seu patrimônio, com a arre-
cadação do tributo. · 

De lege lata, "a restituição de tributos que com
portem, por sua natureza, transferência do respec
tivo encargo financeiro somente será feita a quem 
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso 
de tê-lo transferido a terceiro, est~ por este ex
pressamente autorizado a recebê-la\ ' (CTN, art. 
166). Nessa inteligência lavrou-se o enunciado da 
Súmula n2 546/STF. 

O empréstimo compulsório so~e o consumo de 
gasolina ou :!lcool carburante para veículos auto-
motores previsto no Decreto-Lei n2 2.288/86, 
orienta-se pela sistemática dos tributos indiretos, 
no fenômeno jurídico da repetição do indébito, 
exigindo-se a prova do contribuinte de fato (consu
midor do combustível - an debeatur), para 
legitimar-se a repetir (quantum debeatur). 

Neste passo, se o proprietário de um determina
do veículo, durante um certo tempo do espaço t 
Continua na pãg. 6 . ' 

................ -
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~mpo~ da tributação em tela, emprestou seu au· base imponível (pasmem!), no parngr.úo 12, do arti· · 
Jmóvel a um amigo, que passou a consumir com· go 16, do infeliz Decreto-Lei n2 2.288/86, fere em 
ustível, no uso desse carro emprestado, somente todos os flancos os princípios da legalidade estrita e 
stc último (o amigo) está legitimado a repetir o da tipicidade da tributação, que devem regular a 
ue, efetivamente, recolheu a título desse emprés- matéria sob apreciação. 
mo compulsório. Se não é possível criar, majorar ou reduzir tribu· 
De igual forma, as empresas locadoras de veícu- tos, por estimativa de sua base imponíveL confor· 

lS, tão-só pelo fato de serem proprietárias desses me, acima, foi visto, não o será, também, proceder· 
eículos no tempo da tributação questionada, não se. assim, à sua devolução. Além de mnnifestamen· 
stão, legalmente, autorizadas a pedir devolução te injusto tal procedimento, em face do princípio 
o empréstimo compulsório sobre o consumo de de Justiça distributiva, afigura-se inconstitucional, 
ombustível, nos aludidos veículos, sem a prova por ferir os princípios da legalidade e da tipicidade 
1aterial de que foram, efetivamente, as adquiren· tributária, a que se submetem, inteiramente, os fe-
l> do combustível consumido. Os usuários,locatá· nômenos da tributação e da repetição do indébito 
.os dos veículos, com a prova documental do tributário. 
uantum de combustível consumido, decerto, esta· Ferem a Constituição Federal, atentam contra o 
am legitimados a repetir. erário público e possibilitam o enriquecimento ilí-

cito do particular, a norma do parngr.úo 12 do arti· 
Não posso comungar, pois, em sã consciênciaju· go 16 do prefalado Decreto-Lei n2 2.288/86 e as 

dica, com a equivocada orientação jurispruden· Instruções Normativas d~ Secretaria da Receita Fe-
,al de alguns tribunais, nessa matéria, na fala de dera!, que lhe dão cumprimento, sem atentar para 
ue "basta o autor comprovar ser proprietário do a rigidez dos princípios jurídicos da tributação, que 
~ículo para ter direito à restituição do empréstimo regulam a espécie em foco. 
Jmpulsório respectivo". Tal orientação se desgar· O mascarado Decreto-Lei n2 2.288/86, ao criar o 
~ por completo, dos princípios jurídicos da tribu· empréstimo cOmpulsório sobre 0 consumo de gaso-
Ição, que regem a espécie, possibilitando, assim, lina ou álcool para veículos automotores, bem co-
>nccssa venia, o enriquecimento ilícito de quem mo sobre a aquisição de automóveis de passeio e 
io contribuiu, de qualquer forma, para 0 erário e utilitários, determ.inando sua devolução, na forma 
retende saqueá-lo, oficialmente, com aval dos po- . esta!Jelecida no parngr.úo 12 de seu artigo 16, fe-
eres competentes. riu, duplamente, a Constituição Federal, vale di· 
6 - No que tange à prejudicial de prescrição, zer, tanto na forma de instituição do tributo disfar· 

equentemente arguida pela União Federal, em çado, quanto no critério de sua devolução, sem ob· 
Jas contestações judiciais, M de observar-se, na servância dos princípios jurídico-constitucionais da 
;pécie, a norma do artigo 12 do Decreto n2 tributação, suso referidos. 
0.910, de 06.01.32, que assim estabelece: "As dí· Não se corrige o abuso de uma inconstitucionali-
.das passivas da União, dos Estados e dos Municí· dade (criação de um tributo indevido), com a práti· 
ios, bem assim todo e qualquer direito ou ação ca abusiva de outra inconstitucionalidade (procedi-
Jntra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, mentodadevoluçãodoempréstimo- indébitotri· 
!ja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco butário - na forma prevista no parngr.úo 12 do ar-
lOS contados da data do alo ou falo do qual se ori· tigo 16 do indigitado Decreto-Lei n2 2.288/86). 
1naram". A repetição do indébito em referência, há de ser 
Nessa inteligência, tem decidido .o egrégio Tri· 

ooal Regional Federal da 1! Região, através <\e 
1a colenda 4! Turma nestas letras: 'íRIBUTA· 
IO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE 
QUISIÇÃO DE VEÍCULO OU COMBUSTÍ· 
EL. DECRETO-LEI ng 2.288186. PRESCRI· 
ÃO. - O lermo inicial da prescrição é a data do 
:colhimento indevido. Apelação desprovida" (AC 
i 92.01.18377-1/DF. TRF/1! Região- 4! Turma 
·Unânime- D.J.U. de 10.12.92). Em se t.ra· 
illdo de empréstimo compulsório sobre a aquisi· 
io de combustível, o fenômeno da prescrição se 
rtenta pelo enunciado da Súmula n2 163frFR, in 
~rbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo, 
11 que a Fazenda Pública figure como devedora, 
1mente prescrevem as prestações vencidas antes 
D quinquênio anterior à propositura da ação." 
~ ver-se, ainda, que, de lege lata, o direito de 
lei tear a restituição do indébito se extingue com o 
~urso do prazo de 05 (cinco) anos, contados da 
1ta da extinção do crédito tributário pelo paga· 
lento (CfN, art. 168, inciso I, c/c o art. 165, inci· 
IS I e li). Cuida-se, aqui, de prazo de decadência, 
oe não sofre suspensão ou interrupção, atingindo 
direito material do contribuinte, irremed.iavel· 

1enle. A decadência deve ser reconhecida e decla-
1da, de o6cio, pelo Juiz. 
7 - Sob o ãngulo estritamente processual, o au·. 
" da ação de repetição do indébito deve carrear 
lS autos as provas com que pretende demonstrar a 
~rdade dos fatos alegados (CPC, art. 282, inciso 
1), pois o ônus da prova, em casos que tais, incum· 
~ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu di .. 
•ilo (CPC, art. 333, inciso 10. 
Se a alegação é no sentido de que não se exigi· 

110 as notas fiscais do pagamento do combustível 
>nsumido, no tempo próprio, falece, aqui, o de-
1311dante, sob a força do adágio romano: Donnicn· 
bus non sucurrit jus. 
8 - A devolução do empréstimo compulsório, 

11 comento, preconizada, por estimativa de sua 

feita, pelos caminhos da legalidade e da constitu· 
cionalidade, que recomendam a observância, na es· 
pécie, dos princípios da legalidade tributária e da 
tipicidade cerrada, em matéria de tributação, pois 
não se deve olvidar que o extinto e sempre egrégio 
Tribunal Federal de Recursos, ao declarar a nalu· 
reza jurídico-tributária do enganoso empréstimo 
compulsório (imposto) e sua inconstitucionalidade 
manifesta, submeteu seu tratamento à obediência 
dos princípios constitucionais· tributários (AMS n2 
116.582-DF-TFR/Pieoo- D.J.U. de 5.12.88). 

Nessa linha de convicção, deve realizar-se a re· 
petição do indébito tributário, sob pena de se CO· 

meter sérios gravames aos cofres públicgs..- ~ · 
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