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PIS - Restituição
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TROPICAL PNEUS LTDA

Recorrida

FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.

Período de apuração: 01/10/1995 a 31/01/1999
PIS. RESTITUIÇÃO. PRAZO. LEI COMPLEMENTAR N' 118, DE. 2005.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO, IMPOSSIBILIDADE.
O Carfé incompetente para apreciar matéria relativa á inconstitucionalidade
de lei..
Asstuvro: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRillurAtzto

Período de apuração: 01/10/1995 a 31/01/1999
PIS. RESTITUIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL.
0 prazo geral para pedido de restituição é de cinco anos contados da data do
recolhimento indevido ou a maior do que o devido.
Recurso voluntário negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurs° de voluntário, nos ter mos do voto do relator.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Walber José da Silva - Presidente

(ASSINADO DIGITALMENTE)

José Antonio Francisco - Relator
;IVA1.!.:11• ■ •

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Jose Antonio
Frarétsco, Fabiola Cassiano Keramidas, Alan Fialho Gandra, Alexandre Gomes e Gileno
GLiriio 13aucto.

Rel tário
,
Trata-se de recurso voluntário (l ls, 264 a 291) apresentado em 02 de julho de
200v contra o Acórdão e 03-30.791, de 08 de maio de 2009, da 2' Turma da DR1/BSA (fls.
253a 260), cienti fi cado em 16 de junho de 2009 e que, relativamente a pedido de restituição
apr1sentado pela Interessada em 09 de junho de 2005, quanto ao PIS dos períodos de outubro
de 995 a janeiro de 1999, indeferiu a solicitação da Interessada, nos termos da ementa, a
seguir reproduzida:
ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIRE! 1 0 7 MU I ÁR10

,1

Pet iodo de apta ação 01/03/1996 a 31/01/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO /WIN 1417-0/DF PERIODOS
NÃO A LCANÇADOS PELA DECISÃO AUSÊNCIA DE
CRÉDITO INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de sestituição concemente ao montante
integ, al dos pagamentos de PIS I*, ernes ads Jatos get adores
ocorridos de maw) de 1996 a jam» o de 1999. ampcn ado na
AD/it n" 1417-0/DF. vez que esta considet on inconstitucional
apenas a aplicação retroativa da AlPn" 1 212/95 e reedições.
convertida na Lei ir° 9 715/98. relativamente ao pet iodo de
ountbro de 1995 a /eve,-eito de 1996
Solicitação »icicle, ida

O pedido foi inicialmente indeferido pelos despachos decisórios de Os, 160 a
lq;(donsiderou não formulado o pedido) e fls. 207 a 214 (reapreciou ern função de
senança), em 22 de novembro de 2005 e 06 de fevereiro de 2009.
A DIU assim relatou o litígio:
1 ratcun os autos de pedido de testituição fin mali:ado por meio
do fonnulch it-) âs fl 01/04, pratocolado em 09/06/2005 na
Delegacia da Receita Federal do Brasil on Brasilia
(DRF/BSA/DF), referente a ciddito deconente de supostas
recolhimentos indevidos a titulo de Contribuição pai a o
Nog, ama de Integtação Social (PIS), oco» idas no pet iodo de
março de 1996 a janeit o de 1999, em vi, »de de vaca/lo legis ciii
face da deck ação de inconstinicionalidade da expressão
'aplicando-se aos fatos geradores ocotridos a pat ti'- de I' de
°limbo de 1995" constante no att 18 da Lei II" 9 715/98. como
resultado do julgamento da Ação Decicuatót ia de
Inconstitucionalidade (ADM) n" 1417-0/DF pelo Supremo
ibunal Federal (51F), com transit() en, julgado em 04/04/2001
Ent 01/08/2005 a DRF/BSA/DF enviou os autos à DRF/GOI/G0
(fl 15), unidade de jut isdição do domicilio tributch lo do
co»n ibuinte
.
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Em 21/11/2005. às 11 16(3/162. foi exen ado o ParecoDRF/GOI(SAORI ri" 355. com o emendimento de que o pedido
de restituição devo ia set consido ado não foi ndado en: vii aide
de ter .sido efetuado via formuldrio, descumprindo o disposto na
lush ução Normatim (IN) SUE n° 460/2004. qua determinam o
uso do prow ama eletrdnico PER/DCOMP
Com base nesse parecei. o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Goiania entitiu o Despacho Decisório em 24/11/2005
(11 163). onde indefitrin o pedido de restituição e determinou
fosse dada ciência (JO cowl ibuinte, ressaltando a impossibilidade
de apresentação de manifestação de inconformidade, conjin me
all 48 da IN ames referida

o cow; ibuinte apresentou o Pedido de Reconsidetação

às f1
166/179, on 19/12/2005, reque, endo o exame do mdtito do
pedido de I esilluição

Em camp: intento ao disposto no art 56. § 1" da Lei tt" 9784/99, a
DRF/GOI/C0 encaminhou os autos à Divisão de Ti ibutação da
Superintendência da Receita Federal do Br asil na I" Região
Fiscal (SRRFOI/Disit), um 24/02/2006, para manifestar-se sobre
o pedido de I econsideracão (fl 181)
Antes do in onunciamento da SRRFOI, em 20/06/2006 a
DRF/GOI/G0 Ai notificada de decisão proferida pelo da
3" Vat a da Justiça Fede: ai en: Goiás nos ali/os do Mandado de
Segurança n" 2006 35 00 006298-8/GO 07 182/187), deferindo o
pleito de medida liminam para "que proceda o iecebimento CIOS
pedidos de testimição das impetrantes, tais como formulado nos
Processos .-Idittinistrativo tes 10166 100009/2005-01,
10166 100040'2005-34; 10166. 100018/2005-94.
10166 100028/2005-20 e, de consequência, que analise, no
tempo e Jbi mas legais, o há! Ito das questeies apt esentadas".
Em 04/12/2006, cis .11 190/196, a DRF/GOI/G0 recebeu cópia da
sentença proferida nos autos do refer ido Mandado de
Sewn onça, que continuo:I a liminar anteriot mente concedida
En; vista da determinação judicial o pedido de restituição foi
conhecido, sendo apt cc/ado o seu mérito no Despacho Decisório
,:"56/7009 — DUE/GO!. its 11 207/214, em 02/02/2009
O Delegaria da DUE/GO//GO indefo in o pleito cio co»tribuinte,
onendendo que a decisão na ADM 14117-0/DF ampat a
unicamente a restituição dc o (Vito c/c PIS concernente aos falos
gel ac/ores oco:: Was elm e ()limbo de 1995 e lifveren o de 1996
aincia cis sin:. constinddo pela diferença elm e as meco/himenios
efetuados e aqueles devido.s com base na Lei Complemental (LC)
n" 07/70, sendo que a cowl ibuinte pleiteou a restituição integ, ciclos valw es lecolhidos cratc março de 1996 e janeiro de 1999,
pet iodo não alnangido pela dodo, ação c/c
inconstitucionalidade
En: que pese ndo ter sido o motivo do indeferimento do pedido de
restituição. ao final do pat ecer foi argumentado que, mesmo que
I
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se entendesse to fundamento a tese definidicia pet() cant, ibitinie.
o seu di, elk) à restituição já havia decai do quando do protocol°

do per/ida

1;1

Cientific:ado do despacho decisório em 03/03/2009, conforme
Aviso de Recebimento (1R) 6,11 221. o calm ibuinte apresentou a
manifestação de inconformidade its 11 222/247. em 11/03/2009
Apt minor', posterionnente. em 20/03/2009, as 11 249/2.51,
iequer imento pat a juntada e substituição da pi Mich a e sexia
páginas da manifesiação, a fim de i e(ificar o minima do
despacho lam:rid° 0 teat da manifirstação está resumido a
segith
• !nowt! éncia da decactência do di, eito ci edit& lo — para se
es guri; dal direito ante eventual pi oclusão, eschn ace que a) o
picr:o decadencial pair: o pedido c/c restituição de hibuto pago
com base em lei declaiada inconstinrcional poster 101
pelo
STF inicia-se coin ester declaração, quando ação dhoti, ou com
a suspensilo pelo Senado Federal, quando em via indh eta; b)
confoi me jurispiudência
Supei iai fl ibunal (le Juvtiça (ST.1),
o prazo decadencitzl t: de de: anos Diante destes dois fatores,
não ocatreu a decadência da Avila de pleiteai a restituição:
• Após a decisão do SIP que julgou Mew:mina:fonds os
Decretos-Leis n° 2445/88 e 2449/88, foi editada a Aledida
Pi ovist3iia (MP) n" 1212, de 28/11/95, coin vicio em seu al i 115,
ao impor exação zenoativa sob, e as fatos get adores °col, idos a
par fir de outubro de 1995 Após vcii ias reedições, foi come, tida
em Lei n° 9715/98. que manteve o vicio em seu al I 18.
• Aliarás da ADM n° 1417-0, promovida pela Confedercrção
Nacional da Mash ia ('Cl'!!,), foi declaim-la inconstitucioncri a
expressão "aplicando-se aos fatos geradores ocort idos ci pai
c/a 1" de crumb, o de 1995", confoi me cópia do ace), dão em

• A decistio ganhou alcance erga oinnes e efeitos ex ninc,: inativo
pelo qual as A1P e a Lei pm doom Bua eficácia des& outubio de
1995 atê °umbra de 1998;
• Pm derradeho. a Wilma legislação cancel lien te ao P/S. Lei n"
9718/98, &to mina que sejam aplicadas as dispasiOes sabre a
nova sistemática do PIS aos fatos gel adores °cot idos a pal Iii
de 1"de firvereiro de 1999,
• Panama, nos meses de ma; ço de 1996 a janeiro de 1999. o
connibuinte recolheu e/ou quitou indevidamente. o PLS. em face
da ineficácia de lei válida pain a cobrança de clibitos nesse
periodo retroativo,
• Pa/ia cie requisitos cie vigência e cflcácici das 'VP onto la, es ci
Lei n" 9715/98 em face de sum expressas alteraçães e
revogaçães — coma as reedições poster iores da
expressamente revogai
am as ediçiies anted kites, não °cot ter, a
elicricia legitima (la lei, e, poi conseguinte, não existiu a hipótese
c/c incidência do harm°, pa, aquela ser requisho &ski As
"reecliçães" c/a AlP não fa, ant na verdade reediçães. mas sim
ci iação c/c nova HP; pi imeh o . poi que não houve apt eciação
pelo Congiesso Nacional no lapso tempo, previsto no oil 62
•
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da Constituição Federal (CF), e, segundo. pai que houve
expessa revogação da A1P em vigor poi !VIP posterior,
mli ochr;indo ainda novas alterações nas disposições legais

• Holação do principio da anterioridade pela
n" 1212/95 e
vitas revogações e reedições. e pela Lei 9715/98 — a cada nova
edição de ALP rerogando ou alterando a anterior, dere-se
contar o pazo nonagesimal. ficando suspensa a eficácia da lei
enquanto não decorrido o
tornando-se a MP anterior
tevogada/alterada ineficaz eia ra.:ão da nova ALP Tqls
ea
lei violaram o pi incipio da anterioridade ao determinar a sun
aplicação or:J.5May geradores ocorridos a parth de 01/10/95, on
seja, antes do prazo nonagesimal.
• Ent situação semelhante. no RE 169740-7/PR, ao watar da lei ri
" 7787/89. o STF entendeu devida a contagem do p .a.:o
nonagesimal a par tit da última alteração da lei;
• Do reconhecimento pelo STF acerca das alterações da lei n"
9715/98 — fifidha eivada de vicio de inconstinrcionalidade pura
a cobrança do PIS entre o per lodo de outubro de 1995, ou Innis
apopiadamerne. enn e o pet odo de março de 1996 (90 dial'
após a edição da ti IP 1212/95) atê a competência janeiro de
1999 deu-sc ern iccão das expressas alierações/revogações day
anteriores, benz coma em consequência de entendas
oferecidav à AlP, conforme fiordamentação do voto do Alin
Nelson Jobin, as fl 302 e 303 do julgamento da em
contento.
• Da aplicabilidade e efeitos da ação direta de
inconsfitucionalidade — a inconstitucionalidade tent efeito ex
attic, sendo invrilida a norma impugnada desde a sua edição, só
produrindo *km a par ti, da publicação da ckcisão do ti ibunal
disso, a decisão em tDin tom efeito erga °nines. consoante
§ único, do at I 28 da Lei n"9868/99;
• Não rep is/inação da lei revogada em ra=cio do lei revogadora
ter perdido a eficácia e vigência en: razão do efeito da nãorepistinação insculpido no oil I", § 3°, e art 2", .§§ 1°c 3" da
Lei de Introdução ao Código Civil (Decteto-Lei
.1657/42, as
maid, ias revogadas que tratavam as leis anteriores (no caso LC
n° 7/70 e n" 17/73), cuja revogação deu-se em razão de nova
regulamentação efituada pela Lei n° 9715/98, !Jac se restaurant
por ter a lei r evogadora perdido a eficácia e a respective,
vigência red, oativa ent razão da decisão do STF;
• Do pagamento indevido c/c) PIS — De acordo corn o disposto no
art 17. I rki Lei n" 9718/98, fica claro que o contribuinte
recolheu indevidamenle o PIS ;daily° ao per iodo de novembro
de 1998 a juneir o de 1999.
• Requer. ao Jim. a restituição do valor pleiteado com a
atualkação pela lava Selic prevista na Lei n" 9250/95 e na IN
SRF n"22
Fr..1
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No recurso, a Interessada repetiu as alegações da manifestação.
E o relatório.

Voto
Conselheiro Jose Antonio Francisco, Relator
0 recurso é tempestivo e satisfaz os demais requisitos de admissibilidade,
dele devendo tomar-se conhecimento.

Quanto ao prazo para o pedido, observe-se que a tese de que o prazo iniciarna data da publicação de resolução do Senado Federal ou de decisão do STF em ação
dire a tambern,jd foi superada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.
se-i

Portanto, a única controvérsia que existe atualmente sobre a contagem de
prazo para restituição gira em torno de o termo inicial ser a data do recolhimento ou a da
hon ologação tácita ("cinco mais cinco").

Nesse contexto, deve-se considerar que a tese dos "cinco mais cinco", além
de 9ão se alinhar ao conceito de "actio nata" e aos princípios gerais que regem a prescrição,
tev sua aplicação prejudicada em face das disposições dos arts. 3° e 4° da Lei Complementar
n° IllS, 'de 2000, abaixo reproduzido:
t 3" Par a efCito de interp, etagclo do inciso I do co t 168 da Lei
no 5 172, de 25 de outubro de 1966 Código ibutól ia
Nocional a extinção do crédito 11 ibutchio ocor re, no caso de
n Hutto sujeito a lançamento por homologação, no momenta do
pagamenio antecipado de que li a/a o 1' do ar 1 150 da r eferida
Lei
Al 4" Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua
publicação, obse, rack, quanto ao art 3'; o disposto no al t 106,
inciso I. da Lei no 5 172, de 25 de oundno de 1966 - Código
Ti ibruch ia Nacional

No tocante a sua aplicação, o Superior Tribunal de Justiça adotou,
eqt vocadamente, o entendimento de que a disposição somente teria aplicação em relação aos
ped dos de restituição apresentados após a sua publicação, como ocorreu no Resp n° 644.736PE
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar recurso extraordinário da
1:3 em que se alegara violação à cláusula de reserva de plenário (RE 486.888-PE),
det' nninou ao Superior Tribunal de Justiça que analisasse, por meio do órgão especial, a
inc nstitucionalidade do dispositiv o.
-

Assim, em acidente de inconstitucionalidade (Al) em embargos de
div rgência no mencionado recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça declarou a
inc nstitucionalidade da segunda parte do art, 4 0 em questão, da seguinte forma:
CONS( ILICIONAL TRIBUTÁRIO LEI IN( ERPREIA TWA
PRAZO DE PRESCRR,:1T0 PARA A REPEI 1C.-TO DE
INDE13110, NOS 1 MUMS SUJEll OS A LAN(AMEN I 0 POI?
110,110LOGA(.-10 LC 118/2(105 NAIUREZA A10DIF ICA I IVA

■
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(E NA-0 S1MPLESMENTE INTERPRET/171V4) DO SEU
ARTIGO INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU ART 4`; NA
PARTE QUE DETERMINA A APLICACJO RETROATIVA
1 Sob, e o team a elacionado com a presci içãO der ação de
iepetição de indébito tributário, a jurispudencia do STJ (1"
Seçc7o é no sentido de que. em se tratando de ti ibuto sujeito a
lançamento pot homologação. o pra=o de cinco anos, previsto no
an 168 do CTN, tem inicio, não na data do recolhimento do
ibuto indevida e sim na data c/a homologação - expres.sa au
tácita - do lançamento Segundo entende o 7 ibuizal, para que o
crédito se considese extinto, não basta o pagamento:
indispensável a homologação do lançamento, hipótese de
extinção albei gado pelo ail 156, VII, elo CTIV Assim, somente a
dessa homologctção é que tea ia inicio o par.° previsto no
t 168, I E, não havendo homologação exp assa, o pi czo para
repetição do indébito acaba sendo, na verdade, de de; anos a
contai - do fiao get ador.
2 Esse emendimento, embora não tenha a Mesa° unifonne da
clout, e nom de iodos Os juk.-es, é o que legitimamenle define o
conteúdo e o sentido das not mas que disciplinam a matéria, já
que se ti aia do entendimento emanado do órgão do Poder
„ludic Wu lo que lem a atribuição constitucional ck interpretei-his
3 0 cat! 3" da LC 118/200.5, a pretexto de hnerpretar esses
mesmos enunciados. confenn-lhes, aja verdade, um sentido e inn
alcance &Prone daquele dado pelo Judiciário Ainda que
defenseivel a 'interp etação' dada, não há coma negar que a Lei
inovou no piano normative), pois rearm, das disposiçães
interpretadas ion dOS sous sentidos possíveis, justamente aquele
tido como correto pelo S7:1, intérprete e guardião da legislação
feder al
4 Assim, tratando-se de preceito normaava.modijicativo, e não
simpksinente into pi etativo. o art 3' da LC 118/2005 só pode
ter eficácia pi ospectiva, incidindo apenas sane situaçães que
venham a cicalae; a partir da sua vigência
5 0 al ligo 4", segunda pane, da LC 118/2005, que determina a
aplicação ref; oativa do seu ale 3°, para alcançar inclusive fatos
passados, ojande o pa incipio constitucional da autonomia e
independência day poderes (CF, art 2 0) e o eta gat anua do
direito adega, ido. do ato fui Mica perfeito e da coisa julgada
(CF cut 5". XV.VV1)
6 giação de inconstitucionalidade acolhida

Do exposto, conclui-se ser inegável tratar-se de matéria constitucional, urna
vez que

o mencionado art. 4° deter mina a aplicação retroativa da interpretação dada pelo art. 3°.

A matéria ainda se encontra em julgamento no Supremo Tribunal Federal
(RE 566.621) e, como se trata de matéria constitucional, o disposto no art. 62 do Regimento
interno do Calf, anexo 11 da Portatia MF n° 256, de 2009, impede que seja afastada da
.••••!

41—

0
7

„

aplicação da lei ao caso concreto, anteriormente à manifestação definitiva do plenário do
Sup -emo Tribunal Federal.
Ademais, conforme sua Sumula no 2, o Carl é incompetente para se
pror uncial a respeito de inconstitucionalidade de lei:
competente par a se pi onuncim solme a
OC:421; não
inconstinicionalidade de legislação ti ibanir ia

Dessa forma, embora se trate de tese adotada pelo Superior Tribunal de
Just ça,1 não é possível aplicá-la em sede de decisdo administrativa, enquanto não declarada
def-nitivamente sua eventual constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
Portanto, aplica-se a regra geral de cinco anos contados do recolhimento
H
indevido ou a maior do que o devido e, como o primeiro pedido foi apresentado em 09 de
junho de 2005, restaram prescritos os recolhimentos efetuados anteriormente 09 de junho de
2000, ci que corresponde á sua totalidade..
Quanto ao mérito, apenas para esclarecimento, a pretensão da Interessada
também seria descabida.
A ADI n° 1.471, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, como se vera
adiante, referiu-se apenas it irretroatividade da MP no 1.212, de 1995, que foi publicada em
nOerribro de 1995 e pretendeu vigorar a partir de outubro..
necessário esclarecer o que ocorreu com a MP 1.212, de 1995, e suas
lee ições e corn a Lei n. 9.715, de 1998.
A referida Medida Provisória, de 28 de novembro de 1995, foi publicada no
dia 29 de novembro no Diário Oficial da União . Apesar de publicada em novembro, trouxe, em
set art, 15, a seguinte disposição:
Ar 1.5 Esta Medida Provisória onto em vigor na data de sua
publicacilo, aplicando-se aos fatos ger adores occur idos a pai iii
de l'de outubro de 1995

A parte final do dispositivo feria o principio da irretroatividade, previsto no
art '150, Ill "b", da Constituição, pois pretendia alcançar fatos ocorridos anterior mente à data
de Ira publicação.
,

r,

Essa medida provisória foi reeditada. com alterações, sob os ntnneros 1.249.
IF
1.286, 1,325, 1365, 1.407, 1,447, 1,495, 1.495-8, 1.495-9, 1.495-10, 1.495-11, 1.495-12.
L495-13, 1.546, 1.546-15, 1.546-16, 1.546-17, 1.546-18, 1.546-19, 1.546-20, 1.546-21, 1.54622,11.546-23, 1.546-24, 1.546-25, 1.546-26, 1.623-27, 1.623-28, 1.623-29, 1.623-30, 1.623-31,
1123-32, 1.623-33, 1.676-34, 1.676-35, 1.676-36, 1.676-37 e 1.676-38, até ser convertida na
Le n. 1 9.715, de 25 de novembro de 1995. 0 dispositivo que tratou da eficácia retroativa da
L
norma foi reproduzido no art. 18 da Lei.
Contra a reedição de número 1.325, de 09 de fevereiro de 1996, foi
apresentada a ADI n. 1.417, distribuída em 5 de março de 1996, Nessa reedição, o artigo que
imPririlia o eleito retroativo era o 17 ,

Na apreciação da medida cautelar, o STF decidiu suspender, até o exame do
merito da ação, o dispositivo do art. 17, unicamente por ferir o principio da irrehoatividacle,
con forme trecho do voto do Ministro-Relator, Octdvio Galfotti abaixo reproduzido:
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contudo, inegável o relevo da giiição de ietroatividade da
cobtanca. explessamente, estipulada na chiliad(' final do al t 17
do cito impugnado. em confi onto com o pi ilIdpi0 consagrado no
(Ia Constituição
art 150, Ill.
cm
Satisfeitos as Fessupostos legais a sua concessào,
parte, o pedido de medida cautelar, para .suspender os eleitos da
expressão "aplicando-se aos fatos geradores ocoii idas a partir
de I° de outubro de 1995", contida no art 17 da A ledida
Provisória n° 1 325, de 9 de fevereho de 1996

A decisão foi publicada no DOU no dia 24 de maio de 1996.
Na apreciação do mérito, o STF manteve a decisão da cautelar, em ac6idão
publicado em 23 de março de 2001..
Recordo que data de 29 de novembro de 199.5 a publicação da
Medida Pt ovisói ia n° 1.212, ponto de partida c/a esiiipe
legiferante Mime, rapta de que ora nos ocupamos, e onde jci se
fa:ia presente (ia t 1.5) a chiusula de vigência a pm tu de 1° de
outfit), ode 1995
No burrito de justificar esse echo retroativo, ado:, às f Is 4819.
o parecer da Pi ocuradoria Geral da Fazenda Nacional, anexado
às Wm mações
"No caso 'sub examine'. como demolish -ado, a Medida
ia o° 1 325/96 não instituiu e nem modificou a base de
calculo das contribuições para o P1S/PASEP Apenas dispds
acerca de aspectos pertinentes a incidência das referidas
exações. tendo em vista a !suspeasão (la eficácia das Decretos/eis ii°5 2 445 e 2 449/88. pelo Senado Federal Manteve as
mecums aliquouis e as mesmas bases de cálculo previstas pelas
Leis Complementares 7e 8/7(1
"22 A edição da MP (eve por finalidade evitar que houvesse
uma eventual 'vocalic) . decorrente de ulna equivocada
interpretação da saspensão efetivada pelo Senado, a qual
podei ia ensejar a paralisação do recolhimento das
contribuições. em virtude de dtividas dos contribuintes e
achninisn adores a respell° de como recolher e ca/cu/ar as
multicitadas contribuições Em não havendo instituição e nem
modificação das contribuições, pela criticaria A ledida
PI °VIVO/ ia, não Já que se cogitar
obsei ranch' do pra:o de 90
dias para a i ofenda norma poder ser aplicada
"23 Por esse mesmo motivo, tambêto car ece de razão
argumento da Requerente de que haveria retroatividade da
nedida impugnada e das suas antecessoras Ora. a nor ma em
tela imbuiu-se de nature:a explicativa e regulamentadora de Lei
Complemental e exações já existentes, sem em nada alter á-/as
Assim anal a ofensa ao rexto Constitucional praticada? Qual o
pi cluizo financeho ou or()) al causado? 'Per missa venia; as
alegações da Requer ente são completamente rajas e despidas
de liordamentação " fis 4819)
(

:

ir
Note-se, contado, que, em face da suspensão deter minada pelo
Senado Feder al (Res 49-95) e decorrente da declaração de
inconstitucionalidade formal pelo Supremo 'T ribunal dos
deer elos-/eis citados (RE 148 754), prevalece, obviamente, "extaut", a lava/idade da obi igação 1. ibutória questionada
Ncio pode, pois , a ultra ioi criação da conti ibukcio. jcí agora pelo
empr ego do processo legislativo idôneo pretender ti, ai partido
do passado inconstitucional, de modo a dele era air a vcdidade
do pretendido efeito retrooperame
Acolhendo o parecer e confirmando o decidido quando da
apreciação da medida cautelar. julgo, em parie, p1 acedente a
ação, para declarai a inconstitucionalidade, no al I 18 da Lei n°
9 715, de 25 de novembro de 1998, da expressão "aplicando-se
aos faros go adores ocon idos a par tio de I° de outuln o de
199,5"

e

A aludida alegação da Procuradoria da Fazenda Nacional baseou-se no fato
Resolução do Senado Federal n. 49, de 1995, ter sido publicada em 10 de outubro de 1995.

Além dessa ADI, a matdria foi ainda apreciada pelo plenário do STP no
jul amento do RE n. 232.896, distribuído em 4 de agosto de 1998.

;

Em decisão publicada em 1° de outubro de 1999, que resultou na edição, pelo
SecIetário
i da Receita Federal, da Instrução Normativa SRI n.. 6, de 2000, o SU. decidiu o
seg little:
EMENTA
CONS7 UCIONA L
7 RIBUI.-iRIO
C0N1RI13U1;:i10 SOCIAL PIS-PASEP PRINCIPIO DA
/1 ERIORIDADE NONAGESIMAL MEDIDA PROFISÓRIA
REEDR,-;.-TO
- Principio da artier-10 idade nonagesimal C F., art 195, § 6"
carnage'', do praza de noventa dias, medida p, ovisária
convei lida em lei conta-se o prazo de noventa dias a par li, da
velculação da pill/101M medida provisór la

11 - Inconstitucionalidade da disposição inscrita no ar t 15 da
Med Piou. 1 212, de 28 11.95 "aplicando-se aos finos ger adores
ocorr idos a partir c/c I° de °umbra de 199.5" e de igual disposição
insc, ita nas medidas provisórias reeditadas e na Lei 9 71.5, de
25 I I 98. artigo 18
- Não perde efitãcia a medida pi ovisória, com for ça de lei,

não apreciada pelo Corp esso Nacional, 1110S reeditado, par
meiotic nova medida provisória. dent, o de seu pi azo c/c validade
de n inta dias IV - Precedentes do STF 1 617-MS,
Minim o Octavio Gallotti, "DJ" c/c 15 8 97, ADM 1 610-DP:
Minisb o Sydney Sancho, RE n" 221 856-PE, Minis-no Carlos
revs°, 2"1' , 25 5 98 - R E conhecido e pi onda, ern parte

Conforme trecho do Ministro-Relator, Carlos Velloso, abaixo reproduzido,
po e-se verificar- que a questão da anterioridade foi apreciada no RE:
O RE é c/c ser conhecido e pi civic/a, no ponto ern parte,
simplesmenw parer que seja obserrado o pi incipio da
anterior idade nonagesima/. contados os noventa dias- a par ti, da
• -I.: ,
ic •
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veiculação da tiled Prov n° 1212, de 23 11 95, pelo que
declaro a inconstitucionalidade da disposição inscrita no Yen
ai tigo 15 - "aplicando-se aos fatos gerado; Vs ocorridos a par ti;
de I° de ountbr o de 1995 "

Portanto, o RE apreciou apenas a aplicação do principio da anterioridade
nonagesimal, matéria que não foi objeto de pronunciamento do Sup emo Tribunal Federal na
ADI n. 1.417, conforme jA esclarecido.
Como se ye, nas próprias decisêres mencionadas, o STF reconheceu clalamente a
aplicação da MP ne 1.212, de 1995, a partir de março de 1996.
Veja-se que em vórios outros acórdãos o STF confirmou esse posicionamento. O
que deve ser entendido é que a MP reeditada não apenas entra em vigor na data de sua
publicação como revalida os efeitos da MP anterior. No Agravo Regimental no RE nt)
332.640/RS, o STF decidiu, por unanimidade de votos, o seguinte:
"EMENTA
AGRA VO RE.G1MENTAL. ADMINISTRATIVO
SERHDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS REAJUSTE DE
-17,94% PREVISTO N.4 LEI N° 8 676/93 A lEDID.-1
PROVISÓRM N" 434/94 ALEGADA OFENSA AOS ARTS 5",
XV,V11. E 62 Dri CONSTITUIC.JO FEDERAL Questão já
apreciada polo STF (ADI1t1C I 602, Rel Carlo; Velloso),
quando se reconheceu a constinicionalidade da reedição de
medidas provirátias e, conseqfientenrente, a eficácia da medida
reedllada deturo do pi azo de »into dias Reeditada a MP
434/94, conquanto par mais de uma ver, mas sempre dentro do
trintldio, e, afInal, converlida em lei (Lei »° 8 880/94), não
sob; ou espaço pat a falar-se em repristinagão da Lei n° 8 676/93
por ela revogada e 110111, obviamente, em aquisição, após a
evogação, de direi to nela fundado Agravo regimental
desprovido'' (0.1 de 07 março de 2003, p 40, Vol 2101-03. p
609)

Tal entendimento foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que
afastou a procedência de argumentação semelhante à trazida pela Interessada no recurso:
RECURSO ESPECML TRIBuriiRIO. PIS REPRISTINA(7,10
NJO-OCORRÉNOA DECLAR.400 DE
1NCONSYJI UCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NS
2 445/88 E 2 449/88 DISTAViTO DE REVOGA00 LEI N
7/70 MOBILIDADE eiTt. A MP N 212/95 E SUAS
REEDIÇÕES
Os Decretos-leis us. 2 445/88 e 2.449/88 foram declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e liver= sun
eficácia suspensa pela Resolução n 49/95 do Senado Pede: al
Tal entendimento somente poderá ser aplicado até o inicio da
vigência da Medida ovisória tr 1 212, de 28 de novembro rle
199.5. e suas reedições hirptie-se considerar que, niio-obstante
as resoluçães impugnadas não sejam válidas em face da Lei
Complementar ti 7/70, Ina por outro lado. rem plena aplicação
Os Decidas -leis us 2-14.5 e 2-1-19/88 não revogaram a Lei
Complementw - n 7/70, portanto não OCOn e tepastinação
FC!?v:.,
'

li
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R
Home declaração de inconstitucionalidade, o que acarreta a
nulidade da nor ma e gent «jeitos cx rum ecedentes

(R.Esp 512271 / PR, Relator:
Ministro FRANCIULLI NET TO, 2" Turma, Data do Julgamento:
15 fey 2005, DJ 02 mai 2005, p. 276.)
Recurso especial improvido

PROCESSUAL CIVIL 1 RIBUT:i RIO DECLA RAO-TO DE
MCONSTITLIC1ONALIDADE DE LEI. EM CON! ROLE
CONCEN1 RADO SUSPENSÃO DOS DISPOSIIIVOS PELO
SENADO El; la-ICIA EX IL/NC INAPTIDÃO DA LEI
INCONSTITUCIONAL PARA PRODUZIR OUAISQUER
EFEITOS INOCORRÊNCM DE REVOGAC.-10 DISTINÇÃO
E
ENT RE DECLARAÇÃO DE INCONST 11 UCIONAL1DADE
REVOGAÇÃO DE LEI PIS EXIGIBILIDADE NOS MOLDES
DA LC' 7/70 A T MAR(70/1996„-1 PARTIR DE QUANDO
NA MP
COMEÇA A VIGORAR A SISTERril ICA PREVISIA
1 212/95
I O vicio da inconstitucionalidade mar reta a nulidade da
nor ma, co*, me orientação assentada
tempo no SIF e
abonada pela dounina dominante Assim, a alb mação da
constitucionalidade ou da inconsiimcionalidade da norma, tern
efeitos pui metric declaratórios Nada constitui nem
desconstind Sendo dechn atória a sentença, ci sua eficácia
tempos 'al. no que se refere er volickide ou ir nulidade do preceito
nor inativo, é ex tune
2 A revogação, corm ar lamente, tendo poi objeto nor ma válida.
ochc seus efeitos para o futur, o (ex nunc), evitando, a par ti, de
sua ocorrência, que a norma continue incidindo, mas não
afetando de forma alguma as simações deco: entes de sua
(regular) incidência, no intervalo situado entre o momenta da
edição e o da revogação

pi

3. A irão-; epr istinação é regra aplicável aos casos rle revogação
c/c lei, e não aos casos c/c inconstitucionalidade E que a nor ma
inconstitucional. porque nula ex tune, não toe aptidão para
revogar a legislação anterior; que, por isso, permaneceu vigente
4 No caso dos autos, a suspensão da execução dos Decretos-leis
2 445/88 e 2 449/88, em ra:lio do reconhechnento de 311C1
inconstitucionalidade pelo S'T'F. fa:: com que não tenhom essas
leis jamais sido aptas a reali:ar o comando que continham,
per manecendo a sistemática de recolhimento do PIS',
estabelecida lta Lei Complement(); 7/70. inahooda até março de
1996, quando passou a procher efeito a MP I 212/95 (ADhz
1 417-0/DF. Pleno. Min Octcivio Gallotd, DI de 23 03 2601)
5 Recur so especial a que se nega provimento (REsp 587518 /

PR, Relator: Min 'TEORI ALBINO ZAVASCKI, I" Turma, Data
do Julgamento: 04 mar 2004, DJ 22 mar 2004, p 254, RSTJ vol
183, p. 141.)
Portanto, o pedido foi apresentado fora do prazo, o que deve ser
especialmente ressaltado em reiactio aos períodos ate fevereiro de 1996, e, ademais, nao existe
dir ito de credito.

s
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A vista do exposto, voto

por negar provimento ao recurso .

Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2010

(ASSINADO DIGITALMENTE)
José Antonio Francisco
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