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RELATÓRIO 

1. Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência manejado pelo Autor 
em face de Acórdão proferido pela Turma Recursal de Juiz de Fora/MG que, 
ratificando Sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender 
que a Autora deixou de apresentar documentos mínimos aptos a comprovar as sua 
alegações. 

2. Eis os fundamentos do decisum: 

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE 
VERBAS RECOLHIDAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUEMENTO 
INDISPENSÁEL À ANÁLSIE DO FEITO. SENTENÇA 
MANTIDA, RECRUSO IMPORVIDO. 

1. Trata-se de ação em que a parte Autora pleiteia a restituição dos 
valores refretes ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre 
as contribuições efetuadas para fins de aposentadoria complementar 
no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995. 

2. O Juiz de base julgou extinto o processo sem resolução do mérito 
por considerar que o autor não apresentou documentação apta a 
comprovar a incidência do imposto de renda sobre as contribuições 
para aposentadoria complementar no período retromencionado. 

3. Não obstante as razões trazidas no recurso, verifica-se que, de fato, 
mesmo após ser intimado o autor não trouxe a lume a documentação 
solicitada, que se revela imprescindível à análise do mérito. 
Cosoante se extrai da análise dos autos, o recorrente foi intimado 
duas vezes para apresentar documentos que comprovassem a 
incidência de imposto de renda sobre os valores vertidos ao fundo de 
aposentadoria complementar no periodo de janeiro de 1989 a 
dezembro de 1995 (fls. 31 e 34). 
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4. Ocorre que, mesmo tendo transcorrido prazo suficiente para 
providenciar a documentação solicitada, o recorrente coligiu aos 
autos extratos atuais do recebimento de seu benefício que não 
comprovam a efetiva incidência de IR sobre os valores recolhidos no 
período de 1989 a 1995 (fls.. 45/63). Por sua vez, o documento de 
fls. 26/27 apenas indica que foram vertidos recolhimentos para o 
fundo de previdência complementar não havendo nenhuma 
informação quanto a efetiva incidência de IR sobre esses valores. 

5. Diante de tais circunstâncias, revela-se correta a decisão recorrida 
que extinguiu o processo sem resolução do mérito haja vista a 
ausência de documentos mínimos aptos a comprovar as alegações 
vestibulares, pelo que NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte 
autora, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.” 

3. Defende o Recorrente, no entanto, que o Acórdão combatido diverge do 
entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, que aponta para a 
desnecessidade da prova do recolhimento do Tributo, devendo ser demonstrado 
apenas a contribuição para a entidade privada complementar no regime da Lei 
7.713/88, não lhe sendo exigida a prova da tributação sobre tais valores, pois esse 
fato impeditivo cabe à Fazenda Pública (Art. 333,II, CPC). Junta como 
paradigmas: AgRg no AgRg no REsp 1.135.595/RJ; REsp 855.08/ RJ e AgRg 
noAg1.375.831. 

VOTO 

4. Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre 
decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na 
interpretação da lei, sendo que o pedido fundado em divergência de turmas de 
diferentes Regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência 
dominante do STJ será julgada por Turma de Uniformização, integrada por Juízes 
de Turma Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

5. Acerca da necessidade de que a divergência gravite em torno de questão de 
direito material, é importante mencionar que, a teor do escólio de CINTRA, 
GRINOVER E DINAMARCO [1], tal ramo compreende o corpo de normas que 
disciplinam as relações jurídicas referentes a bens de utilidades da vida, sendo, 
portanto, distinto do ramo do direito processual, que é o complexo de normas que 
rege o exercício conjugado da jurisdição pelo Estado-juiz, da ação pelo 
demandante e da defesa pelo demandado. E arrematam: 
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O que distingue fundamentalmente direito material e direito 
processual é que este cuida das relações dos sujeitos processuais, 
da posição de cada um deles no processo, da forma de se proceder 
aos atos deste - sem nada dizer quanto ao bem da vida que é objeto 
do interesse primário das pessoas (o que entra na órbita do direito 
substancial). 

6. Na hipótese dos autos, avulta de modo cristalino que o ponto cerne da 
controvérsia nada tem a ver com o bem da vida postulado na demanda, tendo índole 
eminentemente processual – documentos indispensáveis à propositora da ação, 
assim como, em ultima análise, a distribuição do ônus da prova. 

7. Incide, pois, na hipótese, o teor da Súmula 43 desta C. TNU: “Não cabe 
incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”. 

 

GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA 

Juíza Federal 
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EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE 
LEI FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. 
INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS RECOLHIDAS PARA 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 
AÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. SÚMULA 43 DA TNU. 
INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 
NÃO CONHECER do incidente, nos termos do voto da Juíza Relatora. 

Vitória, 21 de junho de 2018. 

 
GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA 

Juíza Federal 

 


