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TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
SEGUNDA CÂMARA
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10980.002075/2002-62

Recurso n°

134.796 Voluntário

Matéria

FINSOCIAL RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO

Acórdão n°

302-38.026

Sessão de

21 de setembro de 2006

Recorrente

LBE LOCADORA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Recorrida

DRJ-CURITIBA/PR

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 1998
Ementa: FINSOCIAL — RESTITUIÇÃO
Esgotado o prazo de cinco anos, a contar da data da
publicação da MP 1110, 31/08/95, decai o direito de o
contribuinte pleitear a restituição de valores pagos
dessa Contribuição, calculados de forma contrária à
CF, conforme decisão do STF.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes auto,s.
ACORDAM os Membros da SEGUNDA CÂMARA do TERCEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Vencidas as Conselheiras Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de
Castro e Mércia Helena Trajano D'Amorim que davam provimento.

JUDITH D

, 1ARAL MARCONDES

NDO - Presidente

'
PAULO AFFONSECA DE NIT? OS FARIA JÚNIOR — Relator
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Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros: Elizabeth Emílio de Moraes
Chieregatto, Corintho Oliveira Machado, Luciano Lopes de Almeida Moraes e Luis Antonio
Flora. Esteve presente a Procuradora da Fazenda Nacional Maria Cecilia Barbosa.
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Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição de argüidos recolhimentos
indevidos, no montante de R$ 158.468,40, relativos à contribuição para o Finsocial, em relação
a receitas de locação de bens móveis.
No tocante aos valores suscitados, o pedido foi instruído com cópias de
recolhimentos (fls. 02/04) e de depósito judicial com a respectiva conversão em renda da União
(fls. 05), e planilha de cálculo, a fls. 06, atinente aos períodos de apuração de novembro de
1989 a março de 1991.
A fls. 21, consta intimação para que a contribuinte informasse se impetrou ação
judicial referente à matéria objeto do pedido de restituição e, a fls. 23, resposta negativa para a
indagação fiscal.
111
A fls. 31/34, a DRF/PARANAGUÁ/PR emitiu despacho decisório, indeferindo
o pedido de restituição, considerando, para tanto, com fundamento nos arts. 165 e 168, I,
combinados com o art. 156, I, todos do CTN, além da interpretação dada pelo art. 3° da Lei
Complementar n° 118, de 2005, que, quando da protocolização do pedido, já se encontrava
extinto o prazo para pleitear a restituição de pagamentos efetuados anteriormente a
22/01/1997.

Cientificada do despacho decisório em 11/07/2005 (fls. 36), a interessada, por
intermédio do mesmo representante que protocolizara o pedido inicial (fls. 01 e 07), apresentou
a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 37/42, a seguir sintetizada.
Após descrever os fatos, ratificando a informação de inexistência de ação
judicial relativa à matéria objeto do pedido de restituição, alega ser de dez anos o prazo
decadencial para a constituição do crédito de Finsocial, a teor do Decreto-lei n°2.049, de 1983,
do Decreto n° 92.698, de 1986, e do art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991. Afirma ser esse o
entendimento da DRJ Curitiba (Acórdão n° 3.102) e da DRJ São Paulo I (Acórdão n° 4115) e,
também, dos Conselhos de Contribuintes.
A seguir, salienta que "já está consolidada tanto na esfera administrativa como
na judicial, a jurisprudência de que a contagem do prazo de decadência para repetir o
indébito de tributo cujo lançamento se dá por homologação, caso do FINSOCL4L, inicia-se no
dia imediato ao da homologação expressa ou tácita do lançamento. Assim, em se tratando do
FINSOCIAL, a recorrente dispõe de 5 anos contados da homologação tácita já que não houve
pronunciamento da SRF quanto aos recolhimentos (homologação expressa). Evidentemente
que, sendo o prazo para a SR_F constituir o crédito tributário do FINSOCIAL de dez anos,
somente após decorridos esses mesmos 10 anos é que se deu a homologação, no caso tácita,
do FINSOCL4L declarado e pago pela recorrente e, portanto, após decorridos esses 10 anos é
que começa a fluir o prazo decadencial de 5 anos para repetir o indébito". Acrescenta ser
inaplicável retroativamente o disposto no art. 3° da Lei Complementar n° 118, de 2005, citando
e transcrevendo jurisprudência.
No que tange à locação de bens móveis, após transcrever jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal acerca do Imposto Sobre Serviços e soluções de consulta exaradas
por Superintendências Regionais da Receita Federal, alega ser evidente que não se trata de
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operação de prestação de serviços, não devendo o seu resultado compor a base de cálculo da
contribuição para o Finsocial.
Requer, pelo exposto, a reforma da decisão da Delegacia da Receita
Federal.
A decisão de 1" Instância, de fls.45/49 está assim ementada:
FINSOCIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
A decadência do direito de pleitear a restituição ocorre em cinco anos
contados da extinção do crédito pelo pagamento.
Solicitação Indeferida

É apresentado Recurso Voluntário (fls. 53/55), que leio em Sessão, protocolado
em 03/03/2006, tendo tido ciência do decisum pelo AR de fls. 51 no qual não consta a data de
recebimento do mesmo. Nesse apelo recursal renova a argumentação expendida anteriormente.
e
Informa a repartição de origem a fls. 56 ser esse Recurso tempestivo.
Este Processo é encaminhado a este Relator conforme documento de fls. 58,
nada mais existindo nos Autos a respeito do litígio.
É o Relatório.
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Voto
Conselheiro Paulo Affonseca de Barros Faria Júnior, Relator
Conheço do Recurso por reunir as condições de admissibilidade, considerandose, inclusive, o atestado de tempestividade do apelo dado pela repartição de origem.
De fato, em numerosissimos Votos por mim proferidos nesta Câmara, mantive o
entendimento de que, entre os requisitos para que a instância administrativa possa considerar a
inconstitucionalidade de disposições legais, como a cobrança de alíquotas superiores a 0,5%
para o FINSOCIAL, nos casos de empresas comerciais e mistas, quando tal entendimento
venha a ser adotado pelo STF em casos individuais, sem o efeito erga omnes, está o de esse
entendimento do STF vir a ser pública e expressamente adotado pelo Poder Executivo.
Assim, tendo sido reconhecido ser indevido — por inconstitucional - o
pagamento da Contribuição para o FINSOCIAL em alíquotas majoradas, respectivamente, para
1%, 1,20% e 2%, com base nas Leis 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90, é cabível e procedente o
pedido de restituição/compensação apresentado pela Recorrente, se protocolizado antes de
transcorridos os cinco anos da data da edição da Medida Provisória n° 1.110/95, publicada em
31/08/1995, na qual o Poder Executivo considerou a inconstitucionalidade decretada pelo STF,
o que foi mencionado não só no texto dessa MP, como também em sua Exposição de Motivos
ao Exmo. Sr. Presidente da República.
No caso vertente, a protocolização do pedido de restituição dos valores de
Finsocial recolhidos a maior do que resultante da alíquota de 0,5% ocorreu em 22/01/2002,
quando o prazo 31/08/2000, que seria o máximo para o pleito de restituição, já estava superado.
Face ao exposto, nego provimento ao Recurso.
Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2006

PAULO AF ONSECA DE BA O FARIA JÚNIOR

