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STJ – Novo pedido de vista interrompe julgamento sobre a possibilidade de protesto de CDA – 

Contribuinte vence a disputa por três votos a um 
 

Pedido de vista feito pelo Ministro Benedito Gonçalves, na sessão da Primeira Turma do dia 06/10, 

interrompeu novamente o julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo nº. 1.316.190. No 

recurso, o Município de Londrina busca a reforma de acórdão do STJ que confirmou a decisão do 

Tribunal de Justiça do Paraná, no sentido de ser indevido e abusivo o protesto de certidões de dívida 

ativa. Até agora foram proferidos três votos favoráveis ao Contribuinte, e apenas um contrário. Falta 

apenas o voto do Ministro Benedito Gonçalves.  

 

A Ministra Regina Helena, que substituiu o Ministro Arnaldo Esteves na relatoria do caso, proferiu 

voto favorável ao Município na sessão do dia 04/08, acolhendo os Embargos de Declaração com 

efeitos infringentes. Para a Ministra Regina Helena, a Lei nº. 12.767/12, que alterou a Lei nº. 

9.492/97 para determinar que “Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida 

ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e 

fundações públicas.”, deve ser aplicada na hipótese, ainda que o protesto tenha ocorrido, no caso 

concreto, antes do surgimento da Lei. Naquela ocasião, o Ministro Sérgio Kukina pediu vista dos 

autos. 

 

Ao proferir seu voto-vista na sessão da última terça-feira, o Ministro Sérgio Kukina inaugurou 

entendimento divergente, rejeitando o recurso do Município. Afirmou o Ministro que a CDA que 

embasa o processo data de 2004, portanto, muito anterior à nova lei. Explicou que o art 1º da Lei nº. 

9.492/97, que traz a definição de protesto, foi o dispositivo utilizado pelo Município para justificar o 

protesto da CDA, em sua redação original.  

 

Assim, antes do advento da Lei nº. 12.767/12, a jurisprudência do STJ era pacífica no sentido de que 

o ente público não tem interesse em promover o protesto da CDA, pois a certidão já goza de 

presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo que o protesto representa verdadeira sanção 

política utilizada para constranger o Contribuinte, por meios transversos, ao pagamento de tributo. 

Em 2012, com a edição da Lei nº. 12.767, foi adicionado o parágrafo único ao art. 1º da Lei nº. 

9.492/97, no qual incluiu expressamente a CDA no rol de títulos passíveis de protesto, o que levaria 

à superação da jurisprudência da Corte. Porém, em seu entender, a Lei nova não pode ser aplicada às 

situações ocorridas antes de sua vigência. 

 

Ressaltou o Ministro Sérgio Kukina que a Segunda Turma, em julgamento da relatoria do Ministro 

Herman Benjamin, entendeu que a Lei nº. 12.767/12 possui caráter meramente interpretativo, o que 

lhe garantiria força retroativa, nos termos do art. 106, I, do CTN. O Ministro destacou que, de fato, 

aceitar o caráter meramente interpretativo da Lei posterior implica aceitar sua força retroativa. 

Porém, a retroatividade não poderia acontecer nessa hipótese em razão de o protesto da CDA 

representar situação mais gravosa ao Contribuinte. Relembrou também que o art. 106, II, do CTN 

admite seja a lei nova aplicada a ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade 

menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Entendeu, assim, que a nova lei 

transcende o caráter meramente interpretativo quando agrega o parágrafo único ao art. 1º da Lei nº. 

9.492/97, criando situação mais gravosa para o contribuinte, razão pela qual não poderia ser aplicada 

às situações jurídicas ocorridas anteriormente.  

 

A Ministra Regina Helena, que havia acolhido os Embargos de Declaração do Município em agosto, 

afirmou que não se trata de aplicação do art. 106 do CTN, porque entende que a Lei nº. 12.767/12 

não é meramente interpretativa. Entende que a Lei tem de ser aplicada nesse caso, porque não se 
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trata de direito tributário material, pois o que se discute é matéria procedimental, é um mecanismo de 

cobrança do crédito tributário. Para a Ministra, a situação era polêmica apenas antes de 2012, sendo 

que, com a edição da Lei nº. 12.767/12, isso deixou de ser polêmico, porque a Lei permitiu, 

expressamente, o protesto da CDA.   

 

Sendo assim, para o caso concreto, tratando-se de um processo que ainda não terminou, a Lei seria 

aplicada a ele, independente de a CDA ser anterior à sua vigência. O direito material, repetiu a 

Ministra Regina Helena, não está em discussão. O que se está a se alterar, em seu entender, é o 

procedimento de satisfação do crédito. É inescapável, no entendimento da Ministra Relatora, a 

aplicação do art. 462 do CPC, pois se trata de fato superveniente. Não seria aplicação retroativa, 

porque o processo ainda está em trâmite, em sede de Embargos de Declaração, que devem ser 

acolhidos em seu entendimento. 

 

O Ministro Napoleão Nunes destacou o caso, afirmando que, de fato, a Lei nº. 12.767/12 acabou com 

a discussão. Porém, no caso concreto, o crédito tributário foi constituído e a CDA expedida em uma 

época em que não havia a Lei. Ela não pode retroagir, não pode apanhar os fatos pretéritos. A CDA 

expressa o lançamento dos créditos tributários, e, quando foi lavrada, o protesto não era permitido. 

Salientou ainda o Ministro Napoleão que, em seu entendimento, a Lei nº. 12.767/12 é abusiva e 

arbitrária e só poderá ser aplicada às CDAs lavradas depois da sua vigência. Concluiu o Ministro 

afirmando que o Fisco não necessita do protesto, possuindo outros meios para exigir o crédito 

tributário, razão pela qual acompanharia a divergência inaugurada pelo Min. Sérgio Kukina, 

rejeitando os Embargos de Declaração. 

 

Seguindo na ordem de votação, o Ministro Olindo Menezes afirmou que a redação da Lei não diz 

que o protesto é obrigatório, sendo que, assim, o Fisco pode optar por fazer ou não um protesto, 

forçando o Contribuinte que escolher, indiretamente, a recolher o crédito tributário. No mais, 

ressaltou que a lei é posterior e sua aplicação retroativa será gravosa ao Contribuinte, razão pela qual 

acompanhava a divergência, rejeitando os Embargos de Declaração.  

 

Assim, após três votos favoráveis ao Contribuinte e um voto contrário, pediu vista dos autos o 

Ministro Benedito Gonçalves. 

 

Em caso de dúvidas ou informações adicionais, entre em contato conosco no endereço de email 

julio.soares@advds.com.br ou acesse nosso endereço eletrônico www.advds.com.br 

 

Advocacia Dias de Souza  

mailto:julio.soares@advds.com.br
http://www.advds.com.br/

