
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.513 - PR (2011/0096857-2)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
RECORRIDO : CLÍNICA ODONTO-MÉDICA SUMIKAWA LTDA 
ADVOGADO : DANIEL PROCHALSKI E OUTRO(S)

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO 
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REMISSÃO E ANISTIA 
INSTITUÍDOS PELA LEI N. 11.941/2009. DISCUSSÃO SOBRE A 
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO MEDIANTE A TRANSFORMAÇÃO 
EM PAGAMENTO DEFINITIVO (CONVERSÃO EM RENDA) DE 
DEPÓSITOS JUDICIAIS VINCULADOS A AÇÕES JÁ TRANSITADAS 
EM JULGADO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE 
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE JUROS SELIC INCIDENTES SOBRE 
O VALOR DEPOSITADO.

DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro no permissivo do art. 105, III, "a", da 

Constituição Federal de 1988, contra acórdão que acolheu o pedido do contribuinte de utilizar 

depósitos judiciais, ainda não transformados em pagamento definitivo (depósitos não convertidos 

em renda), vinculados a processos judiciais já transitados em julgado, para a quitação de débitos 

com as reduções a título de remissão e anistia previstas na Lei n. 11.941/2009 e reconheceu a 

incidência das ditas reduções sobre valores decorrentes da incidência da Taxa Selic nos depósitos 

judiciais, permitindo o levantamento pelo contribuinte do saldo de juros remitido. O julgado restou 

assim ementado (e-STJ fls. 91/98).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. 
CONVERSÃO EM RENDA. REDUÇÕES DO ART. 1°, §3°, DA LEI N.° 
11.941/09. POSSIBILIDADE.
1. O contribuinte não pode ser impedido de pagar os débitos em conformidade 
com a Lei nº 11.941/09, eis que a referida norma autoriza expressamente a 
utilização de depósitos vinculados aos débitos para pagamento da dívida tributária. 
Como os valores depositados ainda não foram convertidos em renda para a União 
podem ser aproveitados para o pagamento.
2. Vislumbra-se ilegalidade no artigo 32 da Portaria Conjunta nº 10/2009, quando 
condiciona o pagamento do débito discutido na ação principal à inexistência de 
trânsito em julgado da ação, pois restringiu, via norma de inferior hierarquia, o 
direito disposto no artigo 10 da mencionada lei.
3. Os arts. 5º e 6º da Lei nº 11.941/09 devem ser interpretados no sentido de 
serem aplicáveis nas hipóteses em que preenchido seu pressuposto lógico, ou 
seja, a pendência de lide em lide em curso, o que não impede o ingresso, no 
programa de parcelamento, daqueles débitos sobre os quais há decisão com 
trânsito em julgado, não só tendo em vista o princípio da isonomia, mas também 
porque entendimento contrário, em um emprego do reductio ad absurdum , 
obstaria a adesão ao referido programa daqueles contribuintes que jamais 
entraram com qualquer ação judicial para discutir seus débitos, pela razão de não 
haver ação na qual poderiam manifestar sua desistência.
4. As reduções oportunizadas pelo legislador (art. 1º, §3º, da Lei nº 11.941) 
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devem incidir sobre valores decorrentes da incidência da Taxa Selic nos depósitos 
judiciais. Precedentes.

Os embargos de declaração interpostos restaram acolhidos apenas para efeito de 

prequestionamento (e-STJ fls. 103/107).

Alega a recorrente Fazenda Nacional que houve violação aos arts. 535, inciso II, do 

CPC; arts. 1º, § 3º, I; 5º, 6º e 10 da Lei nº 11.941/09 e 111, I, do CTN. Entende que a desistência 

da ação judicial em curso cumulada com a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação são 

condições para a fruição do benefício fiscal, de modo que se já houve trânsito em julgado não há 

que se falar em desistência e renúncia possíveis. Defende a impossibilidade da aplicação das 

reduções aos débitos discutidos em ações cujo trânsito em julgado ocorreu antes da vigência da 

Lei n. 11.941/2009. Afirma que os juros Selic incidentes sobre o valor principal depositado em 

juízo correspondem à remuneração própria do depósito judicial, não podendo ser alcançada pela 

lei que se refere aos valores históricos depositados, pois não pertencem ao contribuinte, não 

havendo, portanto, saldo a ser levantado. Pugna pela legalidade do art. 32, §§ 1º e 14, da Portaria 

Conjunta PGFN/SRF n. 06/2009 - incluído pela Portaria-Conjunta PGFN/RFB n. 10/2009 (e-STJ 

fls. 109/128).

Não houve interposição de recurso extraordinário.

Contra-razões nas e-STJ fls. 131/142.

Recurso regularmente admitido na origem (e-STJ fls. 143/144).

É o relatório.

Verifica-se que o tema do recurso, apesar de repetitivo no âmbito da Primeira Seção do 

STJ, ainda não foi submetido a julgamento pelo novo procedimento do artigo 543-C do Código de 

Processo Civil, regulamentado pela Resolução STJ n. 8/2008.

Ante o exposto, recebo o recurso especial como emblemático da controvérsia, a ser 

dirimida pela Primeira Seção, adotando-se as seguintes providências:

a) comunique-se, com cópia da presente decisão, aos Ministros da Primeira Seção do 

STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução STJ n. 

8/2008 e para os fins neles previstos; 

b) suspenda-se o julgamento dos demais recursos sobre a matéria versada no presente 

recurso especial, consoante preceitua o § 2º do art. 2º da Resolução STJ n. 8/2008;

c) dê-se vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, nos termos do 

art. 3º, II, da Resolução STJ n. 8/2008.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 27 de maio de 2011.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
Relator
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