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PARECER REFERENTE AO RECURSO ESPECIAL Nº: 1.012.903 
    

 

      

 

Restituição do Imposto de Renda – Previdência complementar – 

Leis 7.713/88 e 9.250/95 – Aplicação do artigo 543-C inserido 

pela Lei 11.672/2008 – Vinculação dos recursos ainda 

pendentes de julgamento em todas as instâncias. 

Prescrição decenal – Sucumbência recíproca, artigo 21 do CPC.  

 
 
 

O presente parecer visa atender solicitação da Associação Nacional dos Funcionários 
do Banco do Brasil – ANABB quanto ao julgamento do Recurso Especial n.º 1.012.903/RJ e a 
aplicação dos seus efeitos aos processos patrocinados por este escritório ainda em trâmite no 
Poder Judiciário. 
 
Do Recurso Especial apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

 

O pedido aduzido no recurso cuja ementa foi acima transcrita, refere-se ao pleito de 
cinco aposentados contra a União Federal na qual pretendem a devolução do imposto de renda 
cobrado sobre a integralidade das parcelas já resgatadas do fundo de previdência privada, 
desde o início das suas aposentadorias até a data do ajuizamento da ação, haja vista que 
concomitantemente impetraram Mandado de Segurança postulando a suspensão da incidência 
do referido imposto de renda.  
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Alegaram,  que na vigência da Lei n. 7.713/88, contribuíram para a previdência privada 
e ao levantarem as parcelas recebidas a título de complementação de aposentadoria não 
deveria haver o pagamento de imposto de renda, uma vez que as contribuições já tinham sido 
tributadas por aquele imposto. 

 
O julgamento proferido no RESP 1.012.903 é de suma importância por se tratar de 

processo com pedido e causa de pedir idênticos às ações ajuizadas por este escritório em favor 
dos associados desta entidade. Diante disto, este julgamento influenciará diretamente as futuras 
decisões acerca desta matéria em todas as instâncias judiciárias em razão da vigência da lei 
11.672/2008 que introduziu o artigo 543-C do Código de Processo Civil. 
 

Dos recursos repetitivos – Artigo 543-C do Código de Processo Civil 

 
Reza o artigo 543-C do CPC incluído pela Lei 11.672 de 08 de maio de 2008:  

 

“Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão 

de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo. 

§ 1o  Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos 

representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal 

de Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até o pronunciamento 

definitivo do Superior Tribunal de Justiça. 

§ 2o  Não adotada a providência descrita no § 1o deste artigo, o relator no Superior 

Tribunal de Justiça, ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudência 

dominante ou que a matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a 

suspensão, nos tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais a 

controvérsia esteja estabelecida. 

(...) 

§ 7o  Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais 

sobrestados na origem: 
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I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou 

II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão 

recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça. 

§ 8o  Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão 

divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso 

especial. 

(...).” 

 

A norma dispõe que, quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em 
idêntica questão de direito, cabe ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais 
recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao STJ. Os demais ficam com 
julgamento suspenso até o pronunciamento definitivo dos ministros. 

 
Na presente hipótese o relator Teori Albino Zavascki do Superior Tribunal de Justiça, 

ao identificar que sobre a controvérsia já existia jurisprudência dominante e que a matéria já 
estava afeta ao colegiado, determinou a suspensão nos tribunais de segunda instância dos 
recursos nos quais a controvérsia estava estabelecida. 

 
Nos termos da lei 11.672/2008, o julgamento da Primeira Seção será aplicado 

automaticamente aos processos sobre o tema que estavam paralisados nos Tribunais Regionais 
Federais de todo o Brasil deste a data do envio do processo a respectiva Seção. Aos processos 
que já estão nos gabinetes dos ministros do STJ ou aguardando distribuição no tribunal o 
julgado também terá aplicação imediata do acórdão.  
 

Ao final do julgamento, o relator determinou que fossem encaminhados ofícios aos 
Tribunais Regionais Federais e à Presidência do STJ com cópia do acórdão devidamente 
publicado para o cumprimento no disposto no artigo acima 543-C do CPC.  
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Da apreciação do mérito da repetição do imposto de renda incidente sobre as 

complementações de aposentadoria: 

 

A decisão da Primeira Seção foi unânime. Seguindo a lei, o julgado da Primeira Seção 
será aplicado automaticamente aos processos sobre o tema que estavam paralisados nos 
Tribunais Regionais Federais (TRFs) de todo o país, desde o encaminhamento do processo à 
Primeira Seção. Aos processos que já estão nos gabinetes dos ministros do STJ ou aguardando 
distribuição no tribunal o julgado também será aplicado imediatamente 

 

A decisão reconheceu o direito dos recorrentes à devolução pela Fazenda Nacional 
dos valores pagos indevidamente a título de imposto de renda sobre os benefícios da 
previdência complementar, no período de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, período 
de vigência da Lei 7.713/88. 

 
            Restou ainda decidido ser indevido o recolhimento de imposto de renda pelos 
participantes do plano de previdência privada a partir de janeiro de 1996, até o limite do que foi 
recolhido pelos aposentados, segundo a Lei nº 9.250/95. Esses valores deverão ser repetidos 
com correção monetária calculada de acordo com os índices indicados pelo Manual de 
Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 
561 do Conselho da Justiça Federal (CJF), de fevereiro de 2007, de acordo com os seguintes 
índices: (a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86; (b) a OTN de março/86 a dezembro/88; (c) pelo IPC, 
nos períodos de janeiro e fevereiro/1989 e março/1990 a fevereiro/1991;  (d) o INPC de março a 
novembro/1991;  (e) o IPCA – série especial – em dezembro/1991;  (f) a UFIR de janeiro/1992 a 
dezembro/1995;  (g) a Taxa SELIC a partir de janeiro/1996. 
 

Da verba honorária: 

  

Quanto à verba honorária foi aplicada a sucumbência recíproca ficando distribuídos e 
compensados os ônus sucumbenciais conforme previsto no artigo 21 do CPC. 
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Da prescrição: 

      
O tema da prescrição não foi abordado pelo Acórdão por não ter sido objeto do 

Recurso Especial interposto pelos autores.  
 
A ação ordinária em comento foi julgada improcedente em 1ª instância. Inconformados, 

os autores aviaram recurso de apelação que teve seu provimento negado considerando as 
parcelas decorrentes da complementação de aposentadoria como acréscimo patrimonial e 
portanto sujeitas a incidência do imposto de renda, fixando a prescrição decenal. O Recurso 
Especial interposto postulou a apreciação do mérito nada suscitando acerca da prescrição.  

 
O acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região embasou a 

aplicação da prescrição decenal com decisão da lavra do Eminente Ministro Teori Albino 
Zavascki proferida no RESP 726.668/PR publicado em 01/07/2005, in verbis: 

 
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA 1ª 

SEÇÃO DO STJ NA APRECIAÇÃO DO ERESP 435.835/SC. LC 118/2005: 

NATUREZA MODIFICATIVA (E NÃO SIMPLESMENTE INTERPRETATIVA) DO 

SEU ARTIGO 3º. INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU ART. 4º, NA PARTE QUE 

DETERMINA A APLICAÇÃO RETROATIVA. ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO 

VOTO DO ERESP 327.043/DF. COMPE COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO 

RETROATIVA OU EXAME DA CAUSA À LUZ DO DIREITO SUPERVENIENTE. 

INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.  
1. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do ERESP 435.835/SC, Rel. p/ o acórdão Min. 
José Delgado, sessão de 24.03.2004, consagrou o entendimento segundo o qual o 
prazo prescricional para pleitear a restituição de tributos sujeitos a lançamento por 
homologação é de cinco anos, contados da data da homologação do lançamento, 
que, se for tácita, ocorre após cinco anos da realização do fato gerador — sendo 
irrelevante, para fins de cômputo do prazo prescricional, a causa do indébito. Adota-
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se o entendimento firmado pela Seção, com ressalva do ponto de vista pessoal, no 
sentido da subordinação do termo a quo do prazo ao universal princípio da actio 
nata (voto-vista proferido nos autos do ERESP 423.994/SC, 1ª Seção, Min. 
Peçanha Martins, sessão de 08.10.2003).  
2. O art. 3º da LC 118/2005, a pretexto de interpretar os arts. 150, § 1º, 160, I, do 
CTN, conferiu-lhes, na verdade, um sentido e um alcance diferente daquele dado 
pelo Judiciário. Ainda que defensável a “interpretação” dada, não há como negar 
que a Lei inovou no plano normativo, pois retirou das disposições interpretadas um 
dos seus sentidos possíveis, justamente aquele tido como correto pelo STJ, 
intérprete e guardião da legislação federal. Portanto, o art. 3º da LC 118/2005 só 
pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a 
ocorrer a partir da sua vigência.  
3. O artigo 4º, segunda parte, da LC 118/2005, que determina a aplicação retroativa 
do seu art. 3º, para alcançar inclusive fatos passados, ofende o princípio 
constitucional da autonomia e independência dos poderes (CF, art. 2º) e o da 
garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (CF, art. 5º, 
XXXVI). Ressalva, no particular, do ponto de vista pessoal do relator, no sentido de 
que cumpre ao órgão fracionário do STJ suscitar o incidente de 
inconstitucionalidade perante a Corte Especial, nos termos do art. 97 da CF.  
4. [...]. 13. Recurso especial adesivo não conhecido, recurso especial da 
demandante a que se dá parcial provimento e recurso especial da demandada a 
que se nega provimento. (STJ - REsp 726668 / PE (2005/0022429-9) – 1ª T. – Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki - DJ 01.07.2005 p. 434, grifos nossos)  

 
Destaque-se, no entanto, que a parte dispositiva do acórdão em comento declarou ser 

indevido o recolhimento de imposto de renda pelos participantes do plano de previdência privada 
a partir de janeiro de 1996, até o limite do que foi recolhido pelos aposentados, segundo a Lei nº 
9.250/95. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ivoavila.adv.br
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


IVO EVANGELISTA DE ÁVILA 
S/C ADVOGADOS 

   SAS Quadra 06, Bl. “K”, Ed. Belvedere, Grupo 1.102 – Brasília – DF – Tel/Fax: (61) 226.9800 
www.ivoavila.adv.br 

Entende-se que este trecho do julgado do STJ confirma a aplicação da prescrição a 
contar da vigência da Lei 9.250/95, qual seja, 01 de Janeiro de 1996 ou da data de 
aposentadoria de cada autor, quando posterior a esta.  

 
Apesar de não ter sido expressamente tratado o tema da prescrição no acórdão em 

comento, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando a prescrição decenal às ações de repetição 
e compensação tributárias, quando se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, 
como é o caso do imposto de renda.  

 
Para confirmar, válido colacionar o seguinte precedente: 

 

Recurso Especial n.º 959.797/RS da relatoria da Eminente Ministra Eliana Calmon com 
publicação no Diário de Justiça do dia 11.04.2008,  página 1: 
 

“TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – COFINS – TRIBUTO LANÇADO POR 
HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL – TESE DOS "CINCO MAIS CINCO" – FATO 
GERADOR ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/05 – PACIFICAÇÃO 
DE ENTENDIMENTO – EREsp 435.835/SC – PROCESSO AJUIZADO 
POSTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA LC 118/05. 
1. O STJ, intérprete e guardião da legislação federal, firmou posição no 

sentido de que a extinção do crédito tributário, em se tratando de tributos 

lançados por homologação, não ocorre com o pagamento, sendo 

indispensável a homologação expressa ou tácita, e somente a partir daí é que 

se inicia o prazo prescricional de que trata o art. 168, I, do CTN (tese dos 

"cinco mais cinco"). 

2. A Corte Especial, na Argüição de Inconstitucionalidade no EREsp 644.736/PE, 
acolheu o incidente para reconhecer a inconstitucionalidade da expressão 
"observado, quanto ao art. 3º, o disposto no art. 106, I, da Lei nº 5.107, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional", constante do art. 4º, segunda parte, 
da LC 118/2005. 
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3. Não obstante a entrada em vigor da LC 118/05, que tratou da prescrição prevista 
nos arts. 150, § 1º, e 168, I, do CTN, vem decidindo o STJ que a aplicação do art. 3º 
do mesmo diploma "só pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre 
situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência" (RESP 742.743/SP, Rel. 
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/05, DJ 
06/06/05, pág. 237). 
4. Extingue-se o direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento 

por homologação, não sendo esta expressa, somente após o transcurso do 

prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de 

mais cinco anos, contados da data em que se deu a homologação tácita 
(EREsp 435.835/SC, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, julgado em 24.03.04, 
publicado no DJU de 04.06.07). 
5. Recurso especial provido.” 

 
Vale ainda trazer a baila Enunciado da Turma Recursal do Espírito Santo n.º 41 que 

trata de forma clara o entendimento de que a prescrição a ser fixada nestes casos é a decenal: 
 

 “41 - O prazo para a ação de repetição de indébito de tributos pagos a partir da 
9/6/2005, data da vigência da Lei complementar 118/2005, é de cinco anos a contar 
da data do pagamento; e, quanto aos pagamentos anteriores, a prescrição é de 

cinco anos, contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, a partir 

da homologação tácita, na forma do art. 150 §4º c/c art. 168 do CTN.” 
 

Diante de todo o exposto, buscou-se demonstrar a importância deste julgamento para 
as ações em curso sob o patrocínio deste escritório em que se postula a restituição do imposto 
de renda incidente sobre as complementações de aposentadoria, em razão da aplicação deste 
acórdão como pacificador da controvérsia nos termos do artigo 543-C do CPC, acima 
explicitado.  
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Como amplamente demonstrado, o mérito destas ações está pacificado de forma 
favorável a pretensão dos autores o que os confere uma maior garantia de procedência das 
demandas ainda pendentes de julgamento em qualquer instância do Poder Judiciário.  

 
No que tange a prescrição, apesar de não ter sido claramente tratada no acórdão em 

comento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados proferidos de forma 
favorável a fixação da prescrição decenal aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 

 
A questão da verba honorária, por ter sido aplicada a sucumbência recíproca,  merece 

ser cuidadosamente analisada, diante da restrita e difícil possibilidade de condenação da 
Fazenda Nacional ao pagamento de honorários em favor dos autores a partir desta decisão que 
como visto será acolhida pelos demais aplicadores do direito.  
 

Brasília, 14 de outubro de 2008. 
É o que nos parece. 

 
 

 

Ivo Evangelista de Ávila    Carolina Louzada Petrarca  

OAB/DF 2.787      OAB/DF 16.535 

 

 

Carla Louzada Marques    Natália Carneiro e Andrade 

OAB/DF 20.422     OAB/DF 21.261 
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