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VOTO-EMENTA 

 

 

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA. SÚMULA Nº 556 DO STJ. ISENÇÃO ATÉ O LIMITE DAS 

CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 7.713/1988. 

FORMA DE CÁLCULO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO 

DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. ABATIMENTO NA BASE DE 

CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA APÓS O ANO-BASE 1996. 

DIVERGÊNCIA RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 

 

1. Trata-se de pedido nacional de uniformização de jurisprudência formulado pela 

União em face de acórdão que, reformando em parte a sentença, entendeu que a parte 

autora tem direito à restituição do IRRF sobre o valor da complementação de 

aposentadoria até o limite do imposto pago sobre as contribuições efetuadas sob a égide 

da Lei nº 7.713/1988. Segundo o acórdão, para ser efetuada a compensação, deve ser 

atualizado o valor do imposto recolhido durante a vigência da supracitada lei e deduzido 

tal valor mensalmente do imposto de renda devido referente ao resgate dos aportes 

realizados na vigência da Lei nº 9.250/95, até a total compensação.  

 

2. A União alega divergência relativamente a acórdão de turma recursal de Santa 

Catarina e contrariedade à jurisprudência do STJ. Segundo sustenta, a determinação da 

isenção de imposto de renda deve partir da determinação da base não tributável, qual 

seja, os aportes para o benefício de complementação de aposentadoria. Dessa forma, o 

cálculo deveria partir da atualização das contribuições vertidas sob a vigência da Lei nº 

7.713/1988, e não do imposto recolhido sobre elas. O valor das contribuições 

atualizadas deveria, então, ser deduzido da base de cálculo do IR a partir dos dados da 

Declaração de Ajuste, apontando o valor devido e o IR a restituir, com a correção da 

bitributação. 

 

3. O pedido deve ser provido. 

 

4. A Lei nº 7.713/1988 excluía da base de cálculo do imposto de renda os valores 

recebidos a título de complementação de aposentadoria (art. 6º, inciso VII, alínea b), 

sendo tributadas, por outro lado, as contribuições que os participantes vertiam à 

entidade de previdência privada. Com a edição da Lei nº 9.250/1995, tal sistemática de 
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tributação foi invertida, passando a ser tributado apenas o recebimento do benefício e 

não mais as contribuições recolhidas. 

 

5. Dessa forma, os segurados, que haviam recolhido o IR sobre as contribuições durante 

a vigência da Lei nº 7.713/1988, passaram a ter retido na fonte o IR sobre o benefício 

que recebiam, o qual era calculado com base na contribuição pretérita que já havia sido 

tributada. Reconhecendo a existência de bitributação, o STJ determinou a restituição do 

tributo, até o limite das contribuições vertidas e já tributadas. Tal entendimento restou 

consolidado na Súmula nº 556 da Corte Especial. 

 

6. Feitas essas considerações iniciais, destaco que não é essa, todavia, a controvérsia 

contida nos autos. O direito à repetição do indébito é incontroverso, pois já consolidado 

na jurisprudência. A divergência instaurada refere-se, na realidade, ao cálculo do valor a 

ser restituído. 

 

7. O acórdão recorrido entendeu que os valores recolhidos a título de IR sobre os 

aportes para a entidade de previdência devem ser atualizados e deduzidos mensalmente 

do imposto de renda devido sobre o benefício agora recebido, até a total compensação. 

 

8. Tal entendimento, contudo, não se coaduna com a lógica da matriz de incidência do 

imposto de renda. O imposto é calculado mediante a incidência de uma alíquota sobre 

determinada base de cálculo; a bitributação consiste na situação em que a alíquota de 

um mesmo imposto incide duas vezes sobre a mesma base de cálculo, fazendo com que 

o mesmo tributo seja cobrado duas vezes. Portanto, para que se verifique a existência ou 

não de bitributação, é necessário verificar a identidade de bases de cálculo sobre as 

quais incide o mesmo imposto. 

 

9. Assiste razão, portanto, à recorrente, pois a determinação de atualização do imposto 

pago e de dedução no imposto devido não compensa de maneira tecnicamente correta a 

bitributação. Pelo contrário, é necessária a atualização das contribuições recolhidas e já 

tributadas (sob a vigência da Lei nº 7.713/1988) e sua dedução dos valores recebidos a 

título de complementação de aposentadoria. 

 

10. Este é o entendimento adotado atualmente também pelo Superior Tribunal de 

Justiça, que determina seja deduzido do benefício recebido as parcelas atualizadas das 

contribuições efetuadas e já tributadas. Confira-se: 

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 

535, II, DO CPC.   INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.  IMPOSTO DE 

RENDA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALOR RECOLHIDO 

PELO CONTRIBUINTE.  TEMA JÁ APRECIADO NO REGIME DO 

ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL.   ADOÇÃO DO MÉTODO DE 

ESGOTAMENTO.  SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
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PRESCRIÇÃO A SER APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. 

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal de origem 

dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos autos. 

2.  O imposto de renda não incide sobre os valores da complementação 

de aposentadoria referentes às contribuições efetivadas para a entidade 

de previdência privada, até o limite do que foi recolhido pelo 

beneficiário sob a égide da Lei n. 7.713/88 (de janeiro de 1989 a dezembro 

de 1995). Precedente julgado na sistemática dos recursos repetitivos prevista 

no art. 543-C do CPC (REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori   Albino   

Zavascki, Primeira Seção, julgado em 8/10/2008, DJe 13/10/2008). 

3.  O método de esgotamento adotado pelo Juízo de primeiro grau não destoa 

do comando constante da sentença com trânsito em julgado que, à toda 

evidência, reconheceu ser indevida a incidência do imposto de renda sobre 

verba de complementação de aposentadoria recebida de entidade de 

previdência privada, na proporção das contribuições que os   ora   

recorridos   efetivaram   para o fundo de previdência complementar no 

período de 1º/1/1989 a 31/12/1995. 

4.  A metodologia do esgotamento corresponde àquela em que se 

atualizam as contribuições recolhidas na vigência da Lei n. 7.713/88 - ou 

seja, na proporção das contribuições efetivadas ao fundo no período de 

1º/1/1989 a 31/12/1995 - e, em seguida, abate-se o montante apurado 

sobre a base de cálculo do imposto de renda incidente sobre os 

proventos complementares no ano base 1996 e seguintes, se necessário, 

até o esgotamento do crédito. 

5.   A confrontação do título judicial com a metodologia do esgotamento, 

denota que o Juízo de primeiro grau agiu em sintonia com  a  coisa  julgada,  

na  medida em que permitiu a atualização do valor  referente às 

contribuições vertidas no período de 1º/1/1989 e 31/12/1995  para,  em  

seguida, decotar referido montante da base de cálculo futura, qual seja a 

complementação de aposentadoria, tudo em consonância  com  a  

orientação  desta  Corte Superior: AgRg no REsp 1.212.993/PR,  Rel.  

Ministro  Sérgio  Kukina,  Primeira  Turma, DJe 22/5/2015;  AgRg  no 

REsp 1.471.754/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,  Segunda  

Turma,  DJe 8/10/2014; AgRg no REsp 1.422.096/RS, Rel.  Ministro  

Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Primeira  Turma,  DJe 5/9/2014;  REsp  

1.221.055/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 5/12/2012. 
6.  A metodologia utilizada para encontrar o montante decorrente das 

contribuições  realizadas  no período de 1º/1/1989 a 31/12/1995 deve 

obedecer  ao contido no Manual de Cálculos da Justiça Federal quanto aos  

índices  de  correção  monetária  -  isso em detrimento da Taxa Selic,  

mesmo  após  1º/1/1995 -, já que, na espécie, o montante das contribuições    

realizadas    pelos    beneficiários   no   período supramencionado  não  
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ostenta natureza tributária, entendimento esse acolhido,  inclusive,  pelo  

Tribunal  de  origem.  Precedente: REsp 1.160.833/PR,  Rel.  Ministra  

Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe 1º/7/2010. 

7.  Somente  a  partir da vigência da Lei n. 9.250/95 é que surgiu a questão  

do alegado bis in idem referente aos valores pagos a título de  imposto  de  

renda  sobre  as prestações mensais do benefício de complementação  de 

aposentadoria. Nas obrigações de trato sucessivo, que  se  renovam  mês a 

mês, como no caso em apreço, em que se trata das   prestações   mensais   do   

benefício   de  complementação  de aposentadoria,  o termo inicial do prazo 

quinquenal para se pleitear a   restituição  do  imposto  de  renda  retido  na  

fonte  sobre  a complementação de aposentadoria segue a mesma sistemática. 

Precedentes:  REsp  1.536.636/DF,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin, 

Segunda   Turma,   DJe   17/11/2015;  REsp  1.306.333/CE,  de  minha 

relatoria, Segunda Turma, DJe 19/8/2014. 

8. A controvérsia relacionada à prescrição, contudo, não fora objeto de  

análise pela Corte de origem, que adotara metodologia de cálculo diversa  da 

que acolhida pelo Juízo de piso e agora consagrada neste voto,   situação  

que  exige  o  retorno  dos  autos  às  instâncias ordinárias  para  que  

resolvam  essa  questão  à  luz  do  contexto fático-probatório,   bem   como  

da  jurisprudência  deste  Tribunal Superior materializada nos precedentes 

indicados no item anterior. 

9.  Recurso especial a que se dá parcial provimento para admitir, na hipótese  

dos  autos,  o  uso  do método de esgotamento para fins de apuração do 

montante a ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda  sobre  a  

complementação  de  aposentaria  recebida pelos ora recorridos,  sem  

descuidar  da  observância dos índices de correção monetária  previstos  no  

Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como da orientação desta Corte 

Superior a respeito da prescrição. 

(REsp 1375290/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016 – grifos nossos) 

 

 

11. Desta feita, tendo em vista a manifesta discrepância entre o entendimento do 

acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, devem os autos retornar para adequação. 

 

12. Em face do exposto, dou provimento ao incidente nacional de uniformização de 

jurisprudência, determinando o retorno dos autos à Turma Recursal de origem 

para adequação ao entendimento exposto. 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 

indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE NACIONAL DE 
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UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA veiculado pela ré, nos termos do 

voto-ementa do Relator. 

 

Brasília, 14 de setembro de 2017. 

 

 

 

José Francisco Andreotti Spizzirri 

Juiz Federal Relator 
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PROCESSO: 0518563-47.2014.4.05.8300 

ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 

REQUERENTE: UNIÃO 

REQUERIDO: NADJA MARIA DE ARAÚJO                                        
RELATOR: JUIZ FEDERAL JOSÉ FRANCISCO 
ANDREOTTI SPIZZIRRI 

   

 VOTO-VISTA 

 Pedi vista para melhor exame do caso submetido a julgamento. 

Trata-se de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto 

pela parte ré, com 

fundamento no art. 14, §2º, da Lei nº 10.259/2001, em face de acórdão 

prolatado pela Turma Recursal de Pernambuco. 

Argumenta que o referido acórdão, ao estabelecer critérios 

para a apuração do 

montante de imposto de renda a ser restituído, em decorrência da declaração de 

isenção do tributo incidente sobre o valor do resgate de contribuições de 

previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por 

ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade, que 

corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1º de janeiro 

de 1989 a 31 de dezembro de 1995, está em contrariedade com a 

jurisprudência da Turma Recursal de Santa Catarina (Processo nº 

2009.72.56.000891-9), alegando que o referido paradigma estabeleceu critérios 

de apuração/repetição do indébito que atenderiam ao decidido pelo STJ a 

respeito da matéria. 

A questão controversa nos autos já foi objeto de uniformização 

por esta Turma 

Nacional, no julgamento do PEDILEF nº 0525392-20.2009.4.05.8300 (Rel. Juiz 

Federal Sergio Murilo Wanderley Queiroga, julgado em 19/08/2015, DOU 

06/11/2015, pag. 138/358), no qual a União igualmente defendia a ocorrência de 

divergência entre acórdão da Turma Recursal de Pernambuco e a jurisprudência 

da Turma Recursal de Santa Catarina. Confira-se o teor do referido julgado: 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. RESTITUIÇÃO DE 
IMPOSTO DE RENDA SOBRE COMPLEMENTO DE 
APOSENTADORIA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO INDÉBITO. 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. APLICAÇÃO DA 
QUESTÃO DE ORDEM N. 24. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 
NÃO CONHECIDO. 

1. Trata-se de Incidente de Uniformização suscitado pela União 
(Fazenda Nacional), pretendendo a reforma de acórdão oriundo de 
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária 
de Pernambuco que, reformando em parte sentença, estabeleceu 
critérios para a apuração dos valores a serem restituídos em 
decorrência do reconhecimento da não incidência de Imposto de 
Renda sobre complementação da aposentadoria. 

2. O aresto combatido estabeleceu critério de apuração/repetição de 
indébito referente à incidência do IRPF sobre complemento de 
aposentadoria privada, decorrente da isenção prevista na redação 
original do art. 6º, VII, ‘b’, da Lei nº 7.713/88. 

3. A União sustenta o cabimento do pedido de uniformização por 
entender que o acórdão recorrido estaria contrário a julgado paradigma 
que, em alegada hipótese semelhante, estabeleceu critério de 
apuração/repetição do indébito que atende ao que decidido pelo STJ 
sobre a matéria. 

4. A Lei nº 10.259/2001 prevê o incidente de uniformização quando 
“houver divergência entre decisões sobre questões de direito material 
proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei” (art. 14, 
caput). Caberá à TNU o exame de pedido de uniformização que 
envolva “divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou 
da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante 
do STJ” (art. 14, § 4º). 

5. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem, reformando 
parcialmente a sentença, definiu critério de apuração/repetição de 
indébito referente à incidência do IRPF sobre complemento de 
aposentadoria privada, decorrente da isenção prevista na redação 
original do art. 6º, VII, ‘b’, da Lei nº 7.713/88, sob o seguinte 
fundamento: 

  
“ – Quanto à metodologia do cálculo, a Turma Nacional de Uniformização 

estabeleceu os parâmetros de nos autos do Pedido de Uniformização nº 0531007-

25.2008.4.05.8300, julgado em setembro de 2011, nos seguintes termos: 

‘Inicialmente, deverá ser apurado o ‘quantum’ recolhido pelo autor entre as datas 

mencionadas (01/01/1989 e 01/04/1991). Na seqüência, deverá ser apurado o 

‘quantum’ recolhido pelo autor sobre a sua complementação de aposentadoria após 

01/01/1996 (ou seja, após a vigência da Lei nº 9.250/95). A partir de tais valores se 

deverá operar da seguinte forma: 
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a) se o valor recolhido entre 01/01/1989 e 01/04/1991 for superior ao recolhido 

após 01/01/1996, deverá ser restituído ao autor o montante recolhido após esta 

última data (respeitada a prescrição quinquenal) e deverá a complementação da 

aposentadoria permanecer não sujeita à incidência do imposto até que a soma da 

restituição e da “não incidência” alcancem o total recolhido entre 01/01/1989 e 

01/04/1991; 

b) se o valor recolhido entre 01/01/1989 e 01/04/1991 for inferior ao recolhido 

após 01/01/1996, somente haverá restituição (respeitada a prescrição quinquenal) do 

‘quantum’ correspondente ao que se recolheu no primeiro período mencionado, sem 

direito à não incidência (uma vez que tal representaria ‘bis in idem’).’ – Recurso da 

Fazenda Nacional parcialmente provido para estabelecer a sistemática de cálculos 

acima descrita e reconhecer a incidência da prescrição quinquenal. 

– Sem condenação em ônus sucumbenciais, ausente a figura do recorrente vencido 

referida no art. 55 da lei 9.099/95. Custas ex lege”. 
  

6. Vê-se, portanto, que a Turma Recursal de origem estabeleceu, em 
síntese, que a restituição levaria em consideração a compensação 
entre os valores recolhidos até dezembro/95 e os valores incidentes 
sobre o complemento de aposentadoria a partir de janeiro de 1996. 

7. Havendo saldo positivo, todo o valor recolhido a partir de janeiro/96 
será devolvido, além de ficar a parte-autora isenta do IRPF até 
atingir a diferença apurada. 

8. Havendo saldo negativo, será restituído apenas o que se recolheu até 
dezembro de 1995,permanecendo a incidência do IRPF sobre os 
atuais pagamentos de complemento de aposentadoria. 

9. Sobre o tema, decidiu recentemente este Colegiado: 

  
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO 

DO INDÉBITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TNU. APLICAÇÃO DA QUESTÃO 

DE ORDEM N. 13. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. 

1. A União, ora recorrente, pretende a modificação de acórdão que, dando parcial 

provimento a seu recurso inominado, julgou procedente o pedido de inexigibilidade 

de imposto de renda sobre complementação de aposentadoria, relativamente às 

contribuições vertidas pela autora ao fundo de previdência privada no período de 

1989 a 1995, e mandou compensar o que foi recolhido indevidamente. Insurge-se a 

União apenas quanto ao critério de apuração do indébito tributário, argumentando 

que, para a liquidação do imposto de renda, deve ser adotado o método do cálculo do 

montante não-tributável (poupança), segundo o qual os valores recolhidos pelo 

contribuinte a entidade de previdência privada nos exercícios de 1989 a 1995 

deverão ser corrigidos conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, passando a 

compor dedução dos rendimentos tributados anualmente a título de complementação 

de aposentadoria. Citou como paradigma o recurso de n. 2009.72.56.000891-9, da 1ª 

Turma Recursal de Santa Catarina. 

2. O incidente de uniformização de interpretação do direito federal tem cabimento 

quando fundado em divergência entre decisões de turmas recursais de diferentes 
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Regiões ou quando o acórdão recorrido for proferido em contrariedade a súmula ou 

jurisprudência dominante desta Turma Nacional de Uniformização ou do Superior 

Tribunal de Justiça. 

3. Ora, este Colegiado, na esteira da jurisprudência firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, fixou o entendimento de que o indébito tributário é calculado 

com base no valor do imposto de renda recolhido 1-11989 e 31-12-1995, cujo 

montante será deduzido dos valores cobrados a tal título incidentes sobre a 

complementação da aposentadoria. Sobre esse assunto, além da decisão proferida no 

Pedilef 2006.83.00.515712-4 (DJ 28-10-2008), da relatoria da Srª. Juíza Joana 

Carolina Pereira, registra-se, ainda, o acórdão prolatado no Pedilef 

2006.72.58.00.3510-1, relator o Sr. Janilson Bezerra de Siqueira, julgado em 27- 
6-2012, com a seguinte ementa, na parte que interessa: EMENTA: TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE 

COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA CONFIRMADA PELA 2.ª TURMA RECURSAL DE SANTA 

CATARINA. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM A 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 

DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA 

DEMONSTRADA. CONHECIMENTO DO INCIDENTE. INEXIGIBILIDADE 

DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA APENAS ATÉ O LIMITE DO QUE JÁ FOI PAGO A ESSE 

TÍTULO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 7.713/88. TESE DA ISENÇÃO PARA O 

FUTURO. REJEIÇÃO. ACOLHIMENTO DA POSIÇÃO DO STJ: NON BIS IN 

IDEM. DIREITO DA FAZENDA DE  APRESENTAR  CÁLCULOS  QUE 

 DEMONSTREM  O  VALOR  CONSIDERADO 

 DEVIDO. 
PROVIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE. A Fazenda sustenta, ainda, que os 

valores recolhidos pelo contribuinte a entidade de previdência privada nos exercícios 

de 1989 a 1995 deverão ser corrigidos pelos índices de correção monetária geral até 

a data da aposentadoria e o seu somatório deverá ser utilizado como um valor 

dedutível da base de cálculo dos benefícios da aposentadoria, para fins de apurar-se 

o imposto de renda incidente sobre a complementação de aposentadoria. Contudo, 

não é esta a forma de cálculo reconhecida pelo STJ, que entende pela compensação 

entre o valor recolhido de imposto de renda entre 1989 a 1995 com os valores 

cobrados a título do imposto atualmente: “Consoante consignado pelo Ministro 

Castro Meira, no julgamento do recurso repetitivo esta Corte assentou que, tendo em 

vista as dificuldades em identificar e distinguir, em cada parcela do benefício 

previdenciário recebido, as contribuições recolhidas pelo segurado e o aporte vertido 

pela entidade patrocinadora, há de se reconhecer a inexigibilidade do imposto de 

renda, até o limite do que foi recolhido pelo beneficiário, a título de tal imposto, sob 

a égide da Lei n.º 7.713/88, devidamente atualizado” (REsp n.º 1282609/RN, 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJU 28 nov. 2011). 
4. No caso em exame, é de se constatar que o acórdão recorrido está em sintonia 

com o entendimento deste Colegiado. Incidência, portanto, da questão de ordem n. 

13 desta Turma Nacional, segundo a qual ‘não cabe pedido de uniformização 

quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência 

dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão 

recorrido.’. 

5. Julgamento de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95. 

6. Pedido de uniformização não conhecido.” 
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(PEDILEF 05128292320114058300, rel. Juiz Federal GLÁUCIO FERREIRA 

MACIEL GONÇALVES, j. 
07/05/2014). 

  

10. Conforme o julgado proferido pelo STJ (citado no precedente 
desta TNU), na hipótese de compensação/restituição em casos 
como o dos presentes autos “há de se reconhecer a inexigibilidade 
do imposto de renda, até o limite do que foi recolhido pelo 
beneficiário, a título de tal imposto, sob a égide da Lei n.º 
7.713/88, devidamente atualizado”. 

11. Tal sistemática harmoniza-se com o critério adotado pela Turma 
Recursal de origem. 

12. Nestes termos, impõe-se o não conhecimento do pedido de 
uniformização de jurisprudência, por estar o acórdão recorrido em 
sintonia com a jurisprudência do STJ (Questão de Ordem nº 
24/TNU): “Não se conhece de incidente de uniformização 
interposto contra acórdão que se encontra no mesmo sentido da 
orientação do Superior Tribunal de Justiça, externada em sede de 
incidente de uniformização ou de recursos repetitivos, 
representativos de controvérsia”. 

13. Incidente não conhecido. 

  

  

Tal entendimento foi confirmado por esta Turma Nacional, no 

julgamento do PEDILEF nº 0528962-14.2009.4.05.8300, de minha relatoria, 

julgado na sessão de 14/04/2016. 

  

No caso presente, a Turma Recursal decidiu nos seguintes termos: 

  

No mérito, temos que o recurso versa apenas sobre a metodologia de 
cálculo da repetição do indébito. 

Pois bem. A orientação desta Turma quanto à sistemática adotada no 
presente caso é a seguinte: 

a) a isenção parcial é calculada a partir do “imposto pago a maior”, 
assim considerado o montante do imposto que incidiu sobre os valores 
pagos pela parte autora ao fundo de previdência complementar, no 
período de 01/01/1989 a 31/12/1995, aplicando-se, para tanto, a 
alíquota do IR então vigente sobre o valor mensal da citada 
contribuição; 

b) após, cada valor mensal é atualizado, a partir da data do 
recolhimento, até a data do cálculo de liquidação; antes da vigência da 
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Lei n. 9.250/95 incide correção monetária oficial, ou seja, a mesma 
aplicada pela Receita Federal para corrigir monetariamente seus 
créditos de imposto de renda, sem a incidência de juros moratórios. 
Após a edição da citada lei, ou seja, a partir de janeiro de 1996, incide 
a SELIC na forma do art. 39, § único, da Lei 
9.250/96, índice que engloba, vale dizer, correção monetária e juros de 
mora; 

c) tal valor é atualizado e totalizado até a data do primeiro 
recebimento da aposentadoria, a partir de quando deverá ser deduzido 
mensalmente do IR devido nos pagamentos subsequentes do benefício 
de complementação de aposentadoria, até que seja totalmente 
compensado, respeitada a incidência da prescrição; 

Por todas as razões acima expostas, bem como em razão de ser esta 
fundamentação suficiente para a apreciação de todos os pedidos 
formulados pelas partes, considero como não violados os demais 
dispositivos suscitados, inclusive considerando-os como devidamente 
prequestionados, possibilitando, de logo, a interposição dos recursos 
excepcionais cabíveis (RE e PU). Assim, e tendo em vista que os 
embargos de declaração não se prestam para um novo julgamento 
daquilo que já foi decidido, ficam advertidas as partes que a sua 
oposição protelatória ensejará a aplicação de litigância de má-fé, na 
forma dos arts. 18 e 538 do CPC. 

Por este entender, voto pelo conhecimento do recurso para DAR 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, a fim de que 
o cálculo do indébito tributário obedeça aos critérios expostos na 
fundamentação desse voto. 

  

Desse modo, penso que o acórdão combatido encontra-se em 

conformidade com o 

posicionamento firmado no âmbito deste Colegiado sobre a matéria. 

O e. Relator, todavia, traz voto no sentido de adotar critério 

diverso para a 

apuração do indébito, assentado em decisões da Primeira e Segunda Turmas do 

Superior Tribunal de Justiça. 

Com efeito, não obstante o precedente desta Turma Nacional 

esteja assentado no 

que restou decidido no REsp 1282609/RN (Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, DJU 28/11/2011), verifica-se que o mencionado julgado encontra-se 

superado no âmbito daquela Corte Superior, conforme se nota dos precedentes 

referidos no acórdão paradigma, a saber: AgRg no REsp 1.212.993/PR (Rel.  
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Ministro Sérgio Kukina,  Primeira  Turma, DJe 22/5/2015), AgRg  no REsp 

1.471.754/PE (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,  Segunda  Turma,  

DJe 8/10/2014), AgRg no REsp 1.422.096/RS (Rel.  Ministro  Napoleão  

Nunes  Maia  Filho,  Primeira  Turma, DJe 5/9/2014) e REsp  1.221.055/RS 

(Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/12/2012). 

Assim sendo, penso que esta Turma Nacional deve realinhar 

seu entendimento 

sobre o tema, para acompanhar a jurisprudência dominante no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, de modo que acompanho o e. Relator. 

Ante o exposto, voto por CONHECER E DAR 

PROVIMENTO ao incidente de 

uniformização. 

  

Brasília, 14 de setembro de 2017 

  

Gerson Luiz 

Rocha 

Juiz Federal 

 


