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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo

11543.002393/2005-98

Recurso n°

502.302 Voluntário

Acórdão U

3302-00.756 — 3" Câmara /2" Turma Ordimiria

Sessão de

10 de dezembio de 2010

Matéria

Pasep Restituição e Compensação

Recorrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE. JAGUARÉ

Recorrida

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRAT

FISCAL.

Período de apuração: 13/01/1988 a 29/02/1996
PASEP. RESTITUIÇÃO. PRAZO, LEI COMPLEMENTAR N° 118, DE
2005. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Carf é incompetente para apreciar matéria relativa it inconstitucionalidade
de lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS Di DI REITO TRIBUTÁmo
Período de apuração: 13/01/1988 a 29/02/1996
PASEP. RESTITUIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL.
O prazo geral para pedido de restituição é de cinco anos contados da data do
recolhimento indevido ou a maior do que o devido.
Recurso voluntúrio negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Walber José da Silva - Presidente

(ASSINADO DIGITALMENTE.)
José Antonio Francisco - Relator
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Participaram do presente julgamento os Conselheiros José Antonio
I
Fra wise°, Fabiola Cassiano Keramidas, Alan Fialho Gandra, Alexandre Gomes e Gileno
Guii:WI Barreto.,
'1
1

Re atório
Trata-se de recurso voluntário (fl s, 114 a 123) apresentado em 01 de
setembro de 2009 contra o Acórdão n° 13-24.787, de 14 de maio de 2009, da 5a Turma da
D11.1/RIO 11 (fls. 107 a 110), cientificado em 13 de agosto de 2009 e que, relativamente a
peido de restituição e declaração de compensação apresentados pela Interessada em 07 de
outubrO de 2005, quanto ao Pasep dos períodos de 13 de janeiro de 1988 a 29 de fevereiro de
1996, indeferiu a solicitação da Interessada, nos termos da ementa, a seguir reproduzida:
ASSUWO CONTRIBUVO PARA O PIS/PASEP
Feriado dc apuração 01/01/1988 a 29/02/1996
PRAZO DEC/IDEA:1AL PARA REPET1CJO DE INDE11110 TERi1lO INICIAL
O prazo par a que o contribuinte possa pleitear a restituição de
tributo ou Conn ibuição pago indevidamente ou em valor maim
que o devido, mesmo que o pagamento tenha sido efetuado com
base ern lei posterior menu? declarada inconstitucional pelo
Supremo Ti ibunal Federal ear ação declaratár ia mi em recurso
ern aordincir ia, extingue-se após o limner', so do pra:o de 5
(cinco) anos, contado da data da extinção do crédito ii !blurb ia,
inclusive na hipótese de tributos lançados por homologação,
confirme preceitua o all 150, § lodo CTN.
MONS I I I UC1ONALIDADE
Não compete à autoridade administrativa aprecia, argiiições de
inconstitucionaliclade de norrna le.gitimaniente inserida no
or denamento jur idle°, cabendo tal controle ao Poder Judicirbio
Solicitação i»clefer ida
I

d

O pedido foi inicialmente indeferido pelo despacho decisório de fl. 53, de 21
'1
novembro de 2008, com base na informação fiscal de fls. 51 a 53.
A DRJ assim relatou o litigio:
Irma o presente pi ocesso de Pedido de Restituição /is 01, no
valor de RS 600 000,00, or iunda de recolhimento de n ibuto a
titulo de cowl ibuição para o R/ISEP. sob a égide dos Decretoslei 2 445 e 2 449/88. relativo aos PA -s 01/1988 a 02/1996,
confor me dernorstrativo dells 02, vinculando às Declarações de
Compensação acostadasàs/is 20/49
Allures do Despacho Decisório de fl 51/53, a auto, idade fiscal
Weft, in o pedido, não homologando a Declaração de
Compensação lace o nanscruso do pra:o de 05(cinco) anos
entre o pagamento das contribuições e a data de prolocolo do
2
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Pedido de Restituição
16.5,1, e 168,1, da lei ii° 5 172, de
25 de out
de 1966 (Código Tributário Nacional)
Cientificada da decisão em 26/11/2008 0 77), o cono ibui»te
apresentou illanijiistação de Inconformidade em 08/12/2008
alegando, ern shuese que.
1 A Lei complementai 118, a qual tem o claw objetivo de
contornar jurispructência dominante, dando ao sen texto eficácia
ren oativa, á uma veidadeira afronta aos p1 incipios juridicos
basilm es do 110550 ordenamento pátrio. Isso porque. pelo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, awes da
homologação, o pagamento antecipado não extinguii ia a
obrigação ti ibutár ia de foi ma definitiva, tuas tão somente sob a
condição resoluiM ia da anterior homologação do lançamento
(a, t 150. § 1" do CTN),
2 Inexistindo a homologação, o Superior Ti ibunal de Justiça
decidiu não sei ia possível a extinção do crédito tributatio, já que
essa teria por »1 essuposto indispensável aquela,
3 Somente após a homologação expresso, pela Fazencla, do
pagamento antecipado realizado pelo cowl ibuinte ou a partir do
término do 5" (quinto) ano contado da data da °con ência do
jaw geiador do ti/bula, quando se verifica a homologação
tácita, é que se tent inicio c/a contagem do prazo playa icional de
.5 anos pai a a propo.sina a das ações de que ora se ti ma,
4 Em reSumo, autoridade administrativa fiscal tem o prazo de
5(cinco) anos para constimir o crédito de que entenda set. Willa"
ou para homologai o lançamenio efetuado pelo próprio
contribuinte, contado da data do fato gerador do tributo Por sua
vez, o di eito de o sujeito passivo pleiteai; judicialmente, a
restituição ou a compensação escrkional) do valor pogo
indevidamente começard a fluir da data da homologação , s eja
ela expresso on tácita,
.5 Esta é a jurisprudéncia que, na prática, é chamada de
".5 ('cinco,) mais 5(ci»co)". contando-se até 10(dez) anos a patch da data cio fato gm odor (os cinco primeh os anos, p1 azo de
decadência. e os cinco restantes, prazo prescricional) pm a o
exercício do dirello de ação do contribuinte,
6. 0 legislador completnewar diminui, deste modo. o prazo a set
consider ado par a a i ecuperação
de ulbutos pagos
indevidamente(inclusive a maim) pelo contribuinte. e assegura a
maior arrecadação à Fazenda Pública,
7 Desta forma, pede-se seja homologada as compensações e
julgado o mérito procedente, por inatingido pela presci ição ou
decadência, devido ao Pedido ter sido formulado awes do pi azo
escricional. para poster iom mente serem analisados os ccilculos

No recurso, a interessada reafirmou as razões da manifestação.
relatório.
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Conselheiro Jose Antonio Francisco, Relator

del

O recurso é tempestivo e satisfaz os demais requisitos de admissibilidade,
devendo tomar-se conhecimento.

Quanto ao prazo para o pedido, observe-se que a tese de que o prazo iniciarse-la na data da publicação de resolução do Senado Federal ou de decisão do STF ern ação
diretaitambém,jd foi superada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, a (mica controvérsia que existe atualmente sobre a contagem de

prà o Para restituição gira em torno do termo inicial ser a data do recolhimento ou a da
homologação tácita ("cinco mais cinco").
1 1,
Nesse contexto, deve-se considerar que a tese dos "cinco mais cinco", alem
de , não se alinhar ao conceito de "actio nata" e aos pr incipios gerais que regem a prescrição,
teve sua aplicação prejudicada em face das disposições dos arts. 3 0 e 4° da Lei Complementar
n° 1 118, de 2000, abaixo reproduzido:
3' Pala efeito de in/dpiviação do inciso 1 do art 168 da Lei
no 5 172, de 25 de outubro c/c' 1966 — Código liibutátio
Nacional, a extinção do crgclito n amnia() moire, no caso de
tributo sujeito a lançamento pot homologação, no momento do
pagamento antecipado de que trata o § 1' do cut 150 da referida
Lei

Ai !

t
Esta Lei enit a em Ito) 120 (cent() e virile) dias após sua
publicação, observado, quanto ao cut 3', o divposto no art 106.
inviso I. da Lei no 5 172, de 25 de outubt o de 1966 — Código
T' ibulós Jo Nacional
No tocante it sua aplicação, o Superior "Tribunal de Justiça adotou,
equivocadamente, o entendimento de que a disposição somente teria aplicação em relação aos
pedidos de restituição apresentados após a sua publicação, como ocorreu no Resp n° 644.736P.
Entretanto, o Supremo -Tribunal Federal, ao analisar recurso extraordinário da
União em que se alegara violação à cláusula de reserva de plenário (RE 486.888-PE),
deLtenninou ao Superior 'Tribunal de Justiça que analisasse, por meio do órgão especial, a
in&mstitucionalidade do dispositivo..
Assim, em acidente de inconstitucionalidade (Al) em embargos de
d . vergência no mencionado recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça declarou a
in-onstitucionalidade da segunda par te do art. 4° ern questão, da seguinte forma:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO LEI INTERPRETATIVA
PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETVO DE
INDÉBITO. NOS TRIBUTOS SUJE/TOSA LANÇAMENTO POR
KOATOLOGAÇÃO LC 118/200,5 NATUREZA MODIFICATIVA
NÃO SIMPLESMENTE INTERPRET/111 'A) DO SEU
ARTIGO 3' hVCONST11 UCIONALIDADE DO SELI ART -I', NA
PA RTE QUE DETERMINA A APLICAÇA.0 RE I ROAT1 VA
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I Sobre o lema lelacionado com a prescrição da ação de
repefição de indébito ii ;brachia, a jurisprudência do ST.I (I"
Seção) é no sentido de que, em se tratemdo de albino sujeito a
lançamento por homologação, o praz-o de cinco anos, previsto no
as 168 do CTN, tam inicio, não na data do recolhimento do
tributo indevido, e sim na data da homologação - espi es ça ou
iácita - do lançamento Segundo entende o Tribunal, para que o
crédito se considere extinto, não basta o pagamento
indispensável a homologação do lançanzento, hipótese de
extinção albergada pelo art 156, VA do CTN et5Silli, somente a
partir dessa homologação é que teria inicio o plaza previ cio II0
air 168. I E, não &mend° homologação expressa. o pr azo para
a repetição do Waiter acaba sendo. na verdade, de de:: anos a
contar do fato go -0(1°,2 Esse entendimento. embora não te.nha a adesão un¡for me da
doutrina e nem de todos os jukes. é o que legitimamente define o
conwrido e o sentido das tim mas que disciplinou; ci matéria, já
que se (Iota do entendimento emanado do órgão do Poder
Judicial° que tern a atribuição constitucional de interpretá-las
3 0 oil 3" da LC 118/2005, a pretexto de interptetar esses
mesmos enunciados, confia ia-lhes, na verdade, um sentido e um
alcance difetente daquele dado pelo .Judiciário Ainda gi a
defienscivel a 'interprwação' dada, não há coma negar que a lei
inovou no piano normativo, pois retirou das dispo.sições
interpretadas um dos seus sentidos possíveis, justamente aquele
tido como correto pelo sp. intérprete e guardião da legislação
fader al
-I Assiut. tratando-se de preceito normativo modificativo, e mio
simplesmente Wrap ettaivo. o art 3° da LC 118/2005 só pode
ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sabre .situaçães que
venham a acossei a pw fir da sua vigência
5 0 artigo -I", segunda parte, da LC 118/200.5, que determina a
aplicação retroativa do seu art 3*, para aktorçar inclusive fatos
passados, ofende o principio constilucional da autonomia e
independência dos poderes (CF, art 2 l e o da garantia do
direito adquirido. do ato juridic() perfeito e da coisa julgada
(CF, art. 5/ .11:111)

6 Au guição de inconstitucionalidade acolhida

Do exposto, conclui-se ser inegável tratar-se de matéria constitucional, uma
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
!Memo do Carl, anexo 11 da Portaria iV1F n° 256, de 2009, impede que seja afastada da
aplicação da lei ao caso concreto, anteriormente à manifestação definitiva do plenário do
Supremo Tribunal Federal.

•

Ademais, conforme sua Súmula n° 2, o Carl 6: incompetente para se
pronunciar a respeito de inconstitucionalidade de lei:
livArt3u:
5

I I

II I

)

O CARF ila0 é compoetue para se pi °maxim sable a
inconstitucionalidade de legisla çâo !tibia& ia

I

Dessa forma, embora se trate de tese adotada pelo Superior Tribunal de
lustiça,1 não é possível aplicá-la em sede de decisão administrativa, enquanto no declarada
definitivamente sua eventual constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
I I

:

Portanto, aplica-se a regra geral de cinco anos contados do recolhimento
indevido ou a maior do que o devido e, como o primeiro pedido foi apresentado em 2005,
res aram prescritos os recolhimentos efetuados anteriormente 2000, o que abrange a sua
toti lidade..
vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Sala das Sessiies, em 10 de dezembro de 2010

(ASSINADO DIGITALMENTE)
José Antonio Francisco
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