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RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pela União (Fazenda 
Nacional) em face de julgado da 3ª  Turma Recursal do Paraná, que proferiu 
acórdão estabelecendo que o prazo prescricional para a ação de repetição do 
indébito deve ser contado a partir do fim do período regular para entrega da 
declaração de ajuste; qual seja, em 30/04. 

Sustenta  a União que, conforme prescreve o artigo 3º da Lei 
Complementar nº 118/2005, o prazo prescricional para repetição de tributo conta-
se da data da extinção do crédito tributário, e tratando-se de lançamento sujeito à 
homologação, deve-se considerar que a extinção ocorre com o pagamento 
antecipado e não com a entrega da declaração pelo contribuinte. 

Alega que o entendimento da Turma de origem contraria 
jurisprudência da TNU, do STJ e de Turma Recursal da 3ª Região. 

Na sessão de 26/10/2018 a TNU decidiu por unanimidade afetar o 
tema como representativo da controvérsia com a seguinte questão controvertida: 
"saber qual o termo inicial do prazo prescricional das ações de repetição de 
indébito relativos a IR de pessoa física" (Tema 194). 

Foi publicado Edital em 31/10/2018, conforme o previsto no art. 17, 
inciso III, do Regimento Interno da TNU, instituído pela Resolução n. 345/2015, 
cujo prazo decorreu sem manifestações. 



Intimado o MPF, também não se manifestou. 

Brevemente relatado, passo ao julgamento: 

VOTO 

Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de 
uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência 
entre decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais 
de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante 
da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça. 

A questão central do presente incidente diz respeito ao termo inicial 
para a contagem do prazo prescricional.  

Eis o entendimento perfilhado pela Turma Recursal de origem: 

(...)"Desse modo, impõe-se a adequação do acórdão para reconhecer a aplicação 
do prazo prescricional de cinco anos no caso em tela, já que a ação foi ajuizada 
em 09/08/2010, após a entrada em vigor da LC 118/2005. 

Em vista disso, é preciso reexaminar a questão da prescrição no caso dos autos.  

De acordo com o princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição coincide 
com o momento da efetiva violação do direito alegado pela parte. Em casos como 
o presente, essa violação ocorre no momento no qual é tributada a aposentadoria 
complementar recebida pelo contribuinte, pois é quando se dá a alegada bi-
tributação.  

Importante salientar, nesse ponto, que esse momento nem sempre irá coincidir 
com o início do recebimento da complementação de aposentadoria, pois até o 
advento da Lei 9.250/95 não havia a incidência do imposto de renda sobre o 
benefício, de modo que a alegada bi-tributação, em qualquer hipótese, somente 
poderá se configurar a partir de 1996.  

Além disso, também não se pode perder de vista que o pagamento do imposto de 
renda consiste em uma obrigação periódica (anual) e de trato sucessivo, de modo 
que, nos termos da Súmula 85 do STJ, não se admite a prescrição do fundo do 
direito, mas tão somente das prestações vencidas. Isso significa que, para cada 
pagamento indevido efetuado em virtude da bi-tributação surge um novo prazo 
prescricional qüinqüenal para o contribuinte buscar a respectiva repetição. 

Portanto, não é correto dizer que o termo inicial da prescrição simplesmente 
coincide com o início do recebimento da aposentadoria (ou ainda com o início 
da bi-tributação em janeiro de 1996, se o benefício for anterior a esta data), pois, 
caso se verifique a ocorrência de pagamento indevido do tributo nos anos 
seguintes, em relação a cada pagamento deverá ser contado um novo prazo 
prescricional de cinco anos. Nessa hipótese, mesmo se a ação tiver sido ajuizada 



mais de cinco anos depois do início do recebimento do benefício, poderá haver 
parcelas não atingidas pela prescrição.  

Indo adiante, uma outra particularidade a ser considerada no caso é o fato de o 
imposto de renda incidir sobre um fato gerador complexo, que deve ser apurado 
anualmente. E essa apuração, convém frisar, é realizada pelo próprio 
contribuinte, por meio de declaração que deve ser entregue à Receita até o dia 
30 de abril do ano seguinte, vencendo neste mesmo dia, também, o prazo para o 
pagamento do tributo.  

Diante de tais características, é razoável concluir que, em relação ao imposto de 
renda, ainda que possa ter havido ao longo de cada ano o recolhimento 
antecipado de parte do imposto devido pelo contribuinte, por meio da técnica de 
retenção na fonte, o 'momento do pagamento antecipado' a que se refere o art. 
3º da LC nº 118/2005, para fins de contagem do prazo prescricional previsto no 
art. 168 do CTN, corresponde ao dia do vencimento do prazo para o pagamento 
do imposto anual, ou seja, 30 de abril do ano seguinte.  

Sendo assim, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear a restituição 
de um determinado valor pago a título de imposto de renda referente ao ano de 
2005, por exemplo, deve ser fixado no dia 30/04/2006, de modo que o 
contribuinte, nessa hipótese, teria até o dia 30/04/2011 para buscar em juízo a 
repetição.  

Finalmente, em casos como o presente, deve ser levada em conta também a 
particular forma definida para a apuração do imposto indevidamente pago pelo 
contribuinte.  

No caso, observa-se que foi estabelecido, para a liquidação, que em primeira 
etapa deverão ser somadas as contribuições vertidas pelo autor no período de 
janeiro de 1989 a dezembro de 1995 antes do início de recebimento da 
complementação de aposentadoria, que foram tributadas, obtendo com isso o 
montante correspondente à parcela a deduzir do benefício recebido pela parte 
('crédito de contribuições'). 

Na seqüência, procede-se à dedução do 'crédito de contribuições' da base de 
cálculo do imposto de renda relativa à complementação de aposentadoria da 
parte. Essas deduções são feitas a contar da primeira complementação de 
aposentadoria percebida pela parte credora na qual houve novamente a 
cobrança do IRPF, de forma a se obter o total do imposto de renda retido 
indevidamente e que deve ser ao contribuinte restituído, isso, repita-se, mediante 
confrontações entre as bases de cálculo. E assim sucessivamente até o 
esgotamento do 'crédito de contribuições' na primeira etapa apurado, atentando-
se para o ajuste anual do contribuinte para cada exercício.  

No caso específico dos autos, como a ação foi ajuizada em agosto de 2010, ainda 
que o abatimento do crédito de contribuições da parcela da base de cálculo 
relativa à aposentadoria complementar de cada um dos autores se inicie em 



momento anterior, apenas eventual saldo de imposto a restituir apurado a partir 
do ano calendário de 2004 deverá ser efetivamente pago à parte autora, estando 
prescritos os créditos referentes aos anos anteriores.  

Por tais razões, de rigor a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal, 
a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição qüinqüenal em relação a 
eventuais saldos de imposto a restituir apurados até o ano calendário de 2003.  

Destarte, mantenho a negativa de provimento ao recurso dos autores e dou 
parcial provimento ao recurso da União, nos termos da fundamentação.  

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e 
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. 

Analisando o acórdão recorrido, verifico assistir razão à União, por 
estar o entendimento da Turma de origem em sentido contrário ao decidido pelo 
STJ. 

Nos casos de bitributação do recebido a título de aposentadoria 
complementar, em razão de já ter havido a incidência do imposto de renda sobre 
o recolhimento das contribuições no período de 1989 a 1995, o entendimento do 
STJ é de que o termo inicial do prazo prescricional é o pagamento indevido. 

É que a bitributação se inicia na aposentadoria, e ocorre mês a mês, 
pois o contribuinte já tem ciência da referida tributação indevida, vez que sofrera 
a incidência da exação, razão pela qual a conclusão a que se chega é de que a 
prescrição se renova mês a mês. 

Nesse sentido, o STJ:  

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. 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. 

1. Não viola o art. 535, inciso II, do CPC, o acórdão que decide de forma 
suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir 
juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados 
pelas partes. 

2. Não incide o imposto de renda 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 1012903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado 
em 8/10/2008, DJe 13/10/2008). 



3. A jurisprudência do STF e a do STJ firmaram-se no sentido de que, para as 
ações de repetição de indébito relativas a tributos sujeitos a lançamento por 
homologação ajuizadas a partir de 9/6/2005, deve ser aplicado o prazo 
prescricional quinquenal previsto no art. 3º da Lei Complementar n. 118/2005, 
ou seja, prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento; e para as 
ações ajuizadas antes de 9/6/2005, deve ser aplicado o entendimento anterior 
que permitia a cumulação do prazo do art. 150, § 4º, com o do art. 168, I, do 
CTN (tese do 5+5). Na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada em 2007, razão 
pela qual a prescrição será quinquenal. 

4. 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. 

5. Recurso especial a que se dá parcial provimento. 

(REsp 1306333/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014). 

Nessa linha: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA 
SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RELAÇÃO DE TRATO 
SUCESSIVO. INÍCIO DO LUSTRO PRESCRICIONAL.1. A questão posta à 
apreciação nos autos ficou pacificado no âmbito desta Corte após o julgamento 
do Recurso Especial 1.012.903/RJ, pel orito dos recursos repetitivos, art. 543-C 
do CPC, da lavra do Ministro Teori Albino Zavascki, naquela oportunidade a 
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 
que,por força da isenção concedida pelo art. 6º, VII, "b", da Lei7.713/88, na 
redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95,é indevida a cobrança de 
Imposto de Renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do 
resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de 
previdência privada, ocorridos no período de 1º.1.1989 a 31.12.1995. 2. 
Conforme salientado pelo eminente Ministro Og Fernandes: "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".3. Recurso Especial provido. (REsp 1.536.636/DF, Rel. Min. 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,julgado em 4/8/2015, DJe 
17/11/2015). 



Portanto, a orientação jurisprudencial do STJ sobre o tema firmou-
se sentido de que a partir da vigência da Lei n.9.250/95 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 e de que, 
"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" (REsp 1375290/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016). 

Da TNU cito precedente de Relatoria do Juiz Federal  Daniel 
Machado da Rocha: 

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECOLHIDOS A 
TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOCORRÊNCIA 
DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE 
SE RENOVA A CADA NOVA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE 
A COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA OU O RESGATE DAS 
CONTRIBUIÇÕES. QUESTÃO DE ORDEM N.º 020 DESTA TNU. INCIDENTE 
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização 
de Jurisprudência veiculado pela parte autora em face de acórdão exarado pela 
Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária 
do Estado de Minas Gerais, que assentou o entendimento de que, para reaver 
diferenças de imposto de renda incidentes sobre valores recolhidos a título de 
complementação de aposentadoria, ocorre a prescrição do próprio fundo do 
direito. Sustenta o requerente, em síntese, que a prescrição atinge somente as 
parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação. Aponta como 
paradigmas julgados da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária do Estado do Paraná (processos de números 
5048444-25.2013.404.7000 e 5019595-43.2013.404.7000) e desta TNU (feito n.º 
2006.83.00.514671-6). 2. O pleito de uniformização foi admitido pelo Min. 
Presidente desta TNU. 3. Nossa Suprema Corte, ao apreciar o RE n.º 566.621, 
em 04/08/2011, com repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da 
segunda parte do art. 4º da LC n.º 118/2005, por violação ao princípio da 
segurança jurídica, e considerou válida a aplicação do novo termo inicial da 
prescrição - o pagamento antecipado - somente às ações ajuizadas após a 
vigência da LC n.º 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005 (TRF4, APELREEX 
5003353-56.2011.404.7104, Primeira Turma, Relator p/ Acórdão Joel Ilan 
Paciornik, D.E. 14/12/2012). Transcrevo ementa de acórdão do referido recurso 
extraordinário: DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - 
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 - 
DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE 
DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO 
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS 
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do 
advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do 



STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, 
o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do 
seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, 
VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado 
interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos 
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei 
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser 
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e 
independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa 
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua 
natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo 
para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, 
fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo 
então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de 
ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de 
transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos 
de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as 
aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, 
permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após 
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 
445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos 
contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que 
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do 
art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que 
pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua 
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede 
iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, 
segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo 
de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 
dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do 
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE 566621, 
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-
10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273) (grifei) Dessa forma, percebe-se 
que o marco temporal eleito pela Suprema Corte no RE n.º 566.621 para 
aplicabilidade da LC nº 118/05 é a data do ajuizamento das ações repetitórias, e 
não a de ocorrência dos fatos geradores (TRF4, AC 5000736-17.2011.404.7107, 
Primeira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria de Fátima Freitas Labarrère, D. E. 
13/12/2012). Em suma, para os fatos geradores ocorridos até 08/06/2005, 
mantêm-se a regra dos 'cinco mais cinco', ou seja, de 10 (dez) anos a contar do 
fato gerador (art. 150, § 4º c/c o art. 168, I, do CTN); para os posteriores a esta 
data, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos (art. 150, § 1º, e 168, I, ambos 
do CTN), nos termos do art. 3º da LC nº 118/05. No presente caso, considerando 
que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da vigência 
da Lei Complementar n.º 118/2005, estão prescritas as parcelas anteriores ao 
quinquênio da sua propositura. Especificamente quanto ao tema objeto deste 
incidente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça apresenta o mesmo 
entendimento do STF: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 



CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO 
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO DE RENDA 
MENSAL INICIAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. (...). 
3. A Segunda Seção desta Corte Superior já decidiu que tanto a ação de cobrança 
de parcelas quanto a ação de cobrança de diferenças de valores de 
complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em 5 
(cinco) anos, sendo o termo inicial na última hipótese a data do pagamento 
considerado a menor (Súmulas n°s 291 e 427/STJ). Ademais, se o autor reclama 
a restituição do capital investido não sendo mais participante, a prescrição 
qüinqüenal alcança o próprio fundo do direito; se, ao contrário, demanda na 
condição de participante, postulando prestações ou diferenças, a prescrição 
alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos da propositura 
da ação, tratando-se, nessa situação, de relação de trato sucessivo. Precedente 
da Segunda Seção. 4. Na revisão de renda mensal inicial de benefício 
previdenciário complementar, a obrigação é de trato sucessivo, alcançando a 
prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüênio que 
precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. 
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1385134 / RN, Terceira 
Turma, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/03/2015) (grifei) 
Por fim, esta TNU também decide do mesmo modo: TRIBUTÁRIO E 
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. IMPOSTO DE 
RENDA SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO 
DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA PELA 
TURMA RECURSAL DE PERNAMBUCO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 
DA TURMA RECURSAL DE SANTA CATARINA. DIVERGÊNCIA 
DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE 
RENOVA A CADA NOVA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A 
COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA OU O RESGATE DAS 
CONTRIBUIÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM BIS IN IDEM ATÉ O 
LIMITE DOS RECOLHIMENTOS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI N.º 7.713/88. PROVIMENTO DO 
INCIDENTE. - Comprovada a similitude fático-jurídica e a divergência entre o 
acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 
tem cabimento o incidente de uniformização. - Não incide imposto de renda sobre 
os benefícios de previdência privada auferidos a partir de janeiro de 1996 até o 
limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários (excluídos os 
aportes das patrocinadoras) sob a égide da Lei n.º 7.713/88, ou seja, entre 1.º de 
janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1995 ou entre 1.º de janeiro de 1989 e a 
data de início da aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996. Mas a contagem 
do prazo prescricional tem início na data do pagamento indevido ou a maior, no 
caso, da incidência indevida do imposto de renda sobre cada parcela mensal dos 
proventos da complementação de aposentadoria recebida a partir de 1.º de 
janeiro de 1996, limitado ao quinquênio anterior à propositura da ação - 
Hipótese em que o pedido de uniformização foi fundado na dissonância entre o 
acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do STJ e da Turma Recursal de 
Santa Catarina, no sentido de que não estão sujeitos à incidência do Imposto de 



Renda os resgates e benefícios de complementação de aposentadoria relativos às 
contribuições para entidades de previdência privada recolhidas sob a égide da 
Lei n.º 7.713/88. Conhecimento do incidente. - O Superior Tribunal de Justiça 
consolidou jurisprudência no sentido de que “por força da isenção concedida 
pelo art. 6.º, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada pela 
Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da 
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições 
correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada 
ocorridos no período de 1.º.01.1989 a 31.12.1995” (STJ – REsp n.º 875.908 SE, 
Relator Min. Teori Zavascki, DJU 2 jun. 2010. No mesmo sentido, AgRg no REsp 
n.º 1.098.389 RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 24 jun. 2010). - O prazo 
prescricional, na hipótese, não se inicia a partir do pagamento dos tributos 
recolhidos entre janeiro de 1989 a dezembro de 1995 ou na vigência da Lei n.º 
9.250/95. É que o pagamento do imposto de renda incidente sobre as 
contribuições vertidas a entidades de previdência privada no mencionado 
período não foi indevido ou ilegal. Na verdade, o pagamento indevido e ilegítimo 
só se verifica no momento em que tributado o valor proveniente da 
complementação da aposentadoria ou do resgate das contribuições, na 
proporção do que já tributado sob a égide da Lei n.º 7.713/88, configurando 
indevido bis in idem. Logo, renova-se a pretensão de repetição do indébito – e, 
portanto, o início do prazo prescricional – a cada incidência do imposto de renda 
sobre a complementação percebida pelo autor ou sobre o resgate das 
contribuições, se for o caso. Deste modo, a prescrição atinge apenas as parcelas 
de restituição vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 
incidindo a Súmula n.º 85 do STJ, ficando, porém, prejudicada a contagem do 
prazo no caso, uma vez que, para tanto, seria necessário adentrar no exame dos 
fatos, a fim de averiguar as datas em que tributados os valores referentes à 
complementação da aposentadoria, sendo vedado o reexame de matéria fática 
nesta instância uniformizadora (TNU – Súmula n.º 42). - Pedido de 
Uniformização provido, para reconhecer o direito do autor à não incidência do 
imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria até o limite 
dos recolhimentos para a entidade de previdência privada efetuados sob a égide 
da Lei n.º 7.713/88. (PEDILEF 200683005146716, Rel. Juiz Federal MANOEL 
ROLIM CAMPBELL PENNA, DJ 28/09/2012) (grifei) 4. Na hipótese em tela, o 
pedido nacional de uniformização de jurisprudência veiculado pela parte autora 
merece ser parcialmente provido, para que, nos termos da Questão de Ordem n.º 
020 desta TNU, os autos sejam devolvidos à Turma Recursal de Origem, para 
que, na condição de participante, ao autor sejam devidas as parcelas anteriores 
aos cinco anos do ajuizamento da ação.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 CONHECER 
E PROVER O INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA formulado pela parte autora, nos termos do voto-ementa do 
Relator. 

(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 
00118403620104013801, JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA, 
DOU 13/10/2015 PÁGINAS 112/146.) 



Observo que a União pretende a improcedência dos pedidos iniciais, 
em razão da prescrição. Todavia, o caso não é de improcedência, mas de, 
eventualmente, prescrição de parte ou de todas as parcelas, o que será apurado 
pelo juízo de origem, tendo em conta o termo inicial fixado por esta Turma 
Nacional. 

Como dito alhures, na sessão de 26/10/2018 a TNU decidiu por 
unanimidade afetar o tema como representativo da controvérsia com a seguinte 
questão controvertida: "saber qual o termo inicial do prazo prescricional das ações 
de repetição de indébito relativos a IR de pessoa física" (Tema 194). 

Penso que a questão deve ser delimitada ao conteúdo da lide, que  se 
refere tão somente ao prazo prescricional para repetição de indébito do imposto de 
renda, que incidiu indevidamente em razão do já recolhimento da exação no 
interregno de janeiro de 1989 a dezembro de 1995. 

Ante o exposto voto por CONHECER E DAR PARCIAL 
PROVIMENTO ao Incidente de Uniformização,  para firmar a tese de que: "na 
pretensão de repetição de indébito do imposto de renda, que incidiu indevidamente 
em razão do já recolhimento da exação no interregno de janeiro de 1989 a 
dezembro de 1995, o termo inicial do prazo quinquenal segue a sistemática das 
obrigações de trato sucessivo, incidindo no momento do pagamento indevido, 
ocorrido quando da bitributação". 

 

CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

Juíza Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5020036-21.2013.4.04.7001/PR 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 

REQUERIDO: WARNEY MAURO DA COSTA VAL 

REQUERIDO: NELSON AVILA SIMAO 

REQUERIDO: LUIZ DE PAULA ROCHA 

REQUERIDO: OSVALDO DE CARVALHO 

REQUERIDO: MARIO TATSUO NAKANO 

VOTO DIVERGENTE 

1. Trata-se de Incidente de Uniformização Nacional suscitado pela 
parte-ré contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 
Seção Judiciária do Estado do Paraná, que manteve a sentença que julgou 
parcialmente procedente pedido de restituição de imposto de renda incidente 
sobre as contribuições para a previdência privada fechada no período 
compreendido entre 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995. 

2. Estando presentes os requisitos de admissibilidade, voto pelo 
conhecimento do incidente de uniformização. Nesse ponto, acompanho a relatora. 

3. Passo ao exame do mérito. 

4. No acórdão recorrido, foi fixada a premissa de que, em relação 
ao imposto de renda, ainda que possa ter havido ao longo de cada ano o 
recolhimento antecipado de parte do imposto devido pelo contribuinte, por meio 
da técnica de retenção na fonte, o 'momento do pagamento antecipado' a que se 
refere o art. 3º da LC nº 118/2005, para fins de contagem do prazo prescricional 
previsto no art. 168 do CTN, corresponde ao dia do vencimento do prazo para o 
pagamento do imposto anual, ou seja, 30 de abril do ano seguinte. Assim, sob a 
ótica da Turma Recursal de origem, o termo inicial do prazo prescricional para 
pleitear a restituição de um determinado valor pago a título de imposto de rendar 
eferente ao ano de 2005, por exemplo, deve ser fixado no dia 30/04/2006, de modo 
que o contribuinte, nessa hipótese, teria até o dia 30/04/2011 para buscar em juízo 
a repetição. 

5. Nos acórdãos paradigmas do STJ mencionados no incidente, no 
REsp 1.283.747/PR, seguiu-se o entendimento do STF, no sentido de que para as 
ações judiciais visando à restituição e/ou compensação de tributos sujeitos a 
lançamento por homologação ajuizadas a partir de 09.06.2005, deve ser aplicado 
o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3º da Lei Complementar n. 
118/2005, ou seja, prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento. 
No paradigma ERESP 423.994/MG, também do STJ, fixou-se o entendimento de 
que mesmo em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o 



direito, a pretensão e a ação nascem tão logo ocorra o fato objetivo do pagamento 
indevido. Nesse mesmo, sentido os paradigmas da TNU citados no pedido de 
uniformização. 

6. Ocorre que, em relação ao imposto de renda da pessoa física, 
atualmente, a 1ª e a 2ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, tem jurisprudência 
consolidada no sentido de que a retenção do imposto de renda, pela fonte 
pagadora, não se assimila ao pagamento antecipado, aludido no § 1º do art. 150 do 
CTN, e a quantia retida, pela fonte pagadora ao longo do ano-calendário, não tem 
o efeito de pagamento, até porque toda ou parte dela poderá ser objeto de 
restituição, dependendo da declaração de ajuste anual. Nesse sentido, 
a prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir da data prevista 
para o pagamento do imposto de renda quando da entrega da 
declaração anual de ajuste do imposto de renda, dito pagamento antecipado, 
porque se dá sem prévio exame da autoridade administrativa acerca da respectiva 
correção (CTN, art. 150, caput). In verbis: 

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO.A retenção 
do imposto de renda na fonte pagadora não se assimila ao pagamento 
antecipado aludido no § 1º do art. 150 do Código Tributário Nacional; a quantia 
retida na fonte pagadora não tem o efeito de pagamento, até porque toda ou parte 
dela poderá ser objeto de restituição, dependendo da declaração de ajuste anual. 
A prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir do 
pagamento realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda - 
dito pagamento antecipado porque se dá sem prévio exame da autoridade 
administrativa acerca da respectiva correção (CTN, art. 150, caput) embargos 
de declaração acolhidos com efeitos infringentes, porque do suprimento da 
omissão resultou diretamente a necessidade de alterar o julgado.(EDcl nos EDcl 
nos EDcl no REsp 1233176/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 27/11/2013) 

  

TRIBUTÁRIO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 
3º, DA LC 118/2005. TERMO INICIAL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 
FONTE - IRPF FONTE. DATA DA RETENÇÃO (ANTECIPAÇÃO) VS. DATA 
DO PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DA DECLARAÇÃO. RENDIMENTOS 
NÃO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA. 

1. Tanto o STF quanto o STJ entendem que para as ações de repetição de indébito 
relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação ajuizadas de 
09.06.2005 em diante, deve ser aplicado o prazo prescricional quiquenal previsto 
no art. 3º, da Lei Complementar n. 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos com 
termo inicial na data do pagamento. Já para as mesmas ações ajuizadas antes 
de 09.06.2005, deve ser aplicado o entendimento anterior que permitia a 
cumulação do prazo do art. 150, §4º com o do art. 168, I, do CTN (tese do 5+5). 
Precedentes: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.269.570-MG, 



Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.05.2012; e 
EREsp 1.265.939/SP, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
01/08/2013, DJe 12/08/2013. 

2. Ressalvados os casos em que o recolhimento do tributo é feito exclusivamente 
pela retenção na fonte (rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/definitiva), 
que não admite compensação ou abatimento com os valores apurados ao final 
do período, a prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir 
do pagamento realizado após a 
declaração anual de ajuste do imposto de renda e não a partir da retenção na 
fonte (antecipação). Precedente: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp. n. 
1.233.176/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 
21/11/2013, DJe 27/11/2013. 

3. Caso em que o contribuinte ajuizou ação de repetição de indébito em 
06.05.2011 postulando a restituição de IRPF indevidamente cobrado sobre verba 
de natureza indenizatória (PDV) recebida em 03.02.2006. Sabe-se que a 
declaração de ajuste é entregue em abril de 2007, ocasião em que também se dá 
o pagamento das diferenças. Desse modo, conta-se a partir daí o lustro 
prescricional, não estando prescrita a pretensão. 

4. Recurso especial provido. (REsp 1472182/PR, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 
01/07/2015) 

  

7. Nesse sentido, o julgado da Turma Recursal de origem está em 
conformidade com a jurisprudência do STJ. 

8. Destarte, com a devida vênia da relatora, voto por conhecer e 
negar provimento ao incidente de uniformização, bem como para esse 
Colegiado aprove a seguinte tese: "Ressalvados os casos em que o recolhimento 

do tributo é feito exclusivamente pela retenção na fonte (rendimentos sujeitos a 

tributação exclusiva/definitiva), que não admite compensação ou abatimento 

com os valores apurados ao final do período, a prescrição da ação de repetição 

do indébito tributário de imposto de renda da pessoa física flui a partir do prazo 

final para entrega da declaração anual de ajuste do referido imposto e não a 

partir da retenção na fonte (antecipação)". 

 

SÉRGIO DE ABREU BRITO 

Juiz Federal 

 

 



PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5020036-21.2013.4.04.7001/PR 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 

REQUERIDO: OSVALDO DE CARVALHO 

REQUERIDO: MARIO TATSUO NAKANO 

REQUERIDO: WARNEY MAURO DA COSTA VAL 

REQUERIDO: NELSON AVILA SIMAO 

REQUERIDO: LUIZ DE PAULA ROCHA 

VOTO-VISTA 

Pedi vista dos presentes autos, após divergência lançada pelo 
eminente Juiz Federal Sergio de Abreu Brito, para melhor refletir sobre a questão 
posta em análise. 

Em que pesem os bem lançados fundamentos do voto-divergente, 
verifico que a questão acerca do prazo prescricional para repetição de indébito do 
imposto de renda, que incidiu indevidamente em razão do já recolhimento da 
exação no interregno de janeiro de 1989 a dezembro de 1995, nos termos da Lei 
nº 9.250/95, já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo 
sentido em que proferido o voto da eminente Relatora Juíza Federal Carmen 
Elizangela Dias Moreira de Resende. 

Assim, voto por acompanhar integralmente a relatora.  

 

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF 

Juíza Federal 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5020036-21.2013.4.04.7001/PR 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 

REQUERIDO: WARNEY MAURO DA COSTA VAL 
ADVOGADO: AUREO FRANCISCO LANTMANN JUNIOR 

REQUERIDO: NELSON AVILA SIMAO 
ADVOGADO: AUREO FRANCISCO LANTMANN JUNIOR 

REQUERIDO: LUIZ DE PAULA ROCHA 
ADVOGADO: AUREO FRANCISCO LANTMANN JUNIOR 

REQUERIDO: OSVALDO DE CARVALHO 
ADVOGADO: AUREO FRANCISCO LANTMANN JUNIOR 

REQUERIDO: MARIO TATSUO NAKANO 
ADVOGADO: AUREO FRANCISCO LANTMANN JUNIOR 

 

EMENTA 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA 
UNIÃO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 
194. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOLHIMENTO NO 
INTERREGNO DE 1989 A 1995. BITRIBUTAÇÃO. AÇÃO DE 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA APÓS O ADVENTO 
DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO 
INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. TESE FIRMADA NO 
TEMA 194: "NA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO DO IMPOSTO DE RENDA, QUE 
INCIDIU INDEVIDAMENTE EM RAZÃO DO JÁ 
RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO NO INTERREGNO DE 
JANEIRO DE 1989 A DEZEMBRO DE 1995, O TERMO 
INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL SEGUE A 
SISTEMÁTICA DAS OBRIGAÇÕES DE TRATO 
SUCESSIVO, INCIDINDO NO MOMENTO DO 
PAGAMENTO INDEVIDO, OCORRIDO QUANDO DA 
BITRIBUTAÇÃO". INCIDENTE  CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 

 



ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, dar 
parcial provimento ao incidente, nos termos do voto da Juíza Relatora. Vencidos 
os Juízes Federais Sérgio Brito, Táis Gurgel e Erivaldo Santos que negavam 
provimento ao incidente. 

Brasília, 21 de março de 2019. 

 

CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

Juíza Federal 

 


