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Acórdão n"
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Sessão de

10 de dezembro de 2010

Matéria

Pasep - Restituição e Compensaçao

Recorrente

PREFEITURA MUNICIPAL VESPASIANO / MG

Recorrida

FAZENDA NACIONAL.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuraçao: 11106/1996 a 17/0311999
PASEP. RESTITUIÇÃO. PRAZO. LEI COMPLEMENTAR N° 118, DE.
2005. MATÉRIA CONSTITUCIONAL APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Carf é incompetente para apreciar matéria relativa à inconstitucionalidade

de lei.
Assutst

NOR31AS GERAIS DE DIREITO TRIBUTARIO

Período de apuração: 11/06/1996 a 17/03/1999
PASEP. RESTITUIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL.
O prazo get al para pedido de restituiçao é de cinco anos contados da data do
recolhimento indevido ou a maior do que o devido.
Recurso voluntário negado
Vistos, telatados e discutidos os presentes autos,
Acoidarn os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntfuio, nos termos do voto do relator.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Walbei José da Silva - Presidente

(ASSINADO DIGITALMENTE)
José Antonio Francisco - Relator
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Participaram do presente julgamento os Conselheiros , José Antonio
Francisco, Fabiola Cassiano Keramidas, Alan Fialho Gandra, Alexandre Gomes e Gileno
Gurjão Barreto.

Rel tó rio
Trata-se de recurso voluntário (fls. 173 a 183) apresentado em 15 de julho de
2009 contra o Acórdão n' 02-21454, de 01 de junho de 2009, da l a Turma da DR.J/BHE (fls.
161 a 166), cientificado em 22 de junho de 2009 e que, relativamente a pedido de restituição e
declaração de compensação apresentados pela Interessada em 26 de novembro de 2007,
relaPvarnente a Pasep dos períodos de junho de 1996 a marco de 1999, indeferiu a solicitação
da Interessada, nos ter mos da ementa, a seguir reproduzida:
i
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIRE! TO iRhJ3UTARIO

j

Period° de apto ação 01/01/1996 a 31/03/1999
Ementa
O direito á restituição/compensação de crédito 1,ibutá, lo pogo
indevidameme estingue-se após o nanscm so do pra:..o de 5
(cinco) anos. comados da data do pagamento
Solicitação indelet ida

12

CM

0 pedido foi inicialmente indeferido pelo despacho decisório de fls.. 119 a
11 de novembro de 2008
A DRJ assim relatou o litígio:
A contribuinte acima qual ificada apresentou. et» 26/11/2007,
pedido de restituição de recolhimentos a maim , no montante de
RS 1 876 222,67. efetuados mitre 10/01/1996 e 17/03/1999, a
titulo da contribuição para o P1S/Pasep Como Andamento do
pedido, apontou a declaração de inco»stitucionalidade dos
artigos 15 da MP n° I 212, de 1995, e 18 da Lei n" 9 715, de
1998, pelo Supremo liibunal Federal e a suspensão dos efeitos
desses mesmos dispositiros pelo Senado Fade; al (11 01)
As fis 07/54, foram anexadas telas dos sistemas den ônitos da
RFD e do Banco do Brasil polo comprovação dos pagamentos e
telenções do Pasep realkados no citado pet iodo. As fis 55/67,
demons» ativos do crédito elaborados pela conn ibuinte E às ]?s
70/113: declaracães de compensação apt esentadas enne
13/12/2007 e 17/10/2008 com utiliração do crédito pleiteado no
presente pi acesso
A auto, idade jut isdicionante, em despacho decisório de fis
119/121. não leconhecett o direito credinitio da corn, !blame e
não homologou as compensa cães deck» adas Achaiu a
inexistência do crédito, com fiardamento em decisiies reiteradas
do SIP pela constitucionalidade da n" 212. de 1995, e de
suas reediçiies Alegou, ainda, a decadência do direito da
contribuinte à compensação pretendida, lendo em vista
1!C ,
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disposições contidas nas aitigos 156, I, 165, I e 168, I, do CM,
no /lio Duclaratório SRF n°96, de 26 de now:nib: cr de 1999, e no
oil/go 26, .§§ 5o e 10, da Instrução No, mativa SRF n°600, de 28
de dezembi o de 2005
Cientificada da decisão em 19/11/2008 (fi 125), a con!, ibuinte
manifiaton. ear 15/12/2008 (/7 126), sua inconformidade.
alegando, .sintese e fimdamentalinente, que 07s 127/136)
após a pi aclamação c/a inconstitucianalidade polo STF aceica
da vigência das 1111) e da lei em questão, de acordo com a
posterior publicação da Resanção do Senado Federal n" 10, de
200.5, temas um lapso tempo; cii entre lo c/c outubi o de 1995 e 2.5
de nuvembi o de 1998 (conversão na Lei n" 9 715, de 1999),
deixando esie penado sem o term() inicial para a exigência do
is ibuto,
ou • e/a, apenas a pa: Ur de fevereiro de 1999, em coirformidade
com o prazo nonage cima! para enti ada em sigo; da Lei ii"9 715.
de 1998, ê que passa as qlet ida lei a ter eficácia real, plena.
mexi stindo vigência a alcance da Houma no período dc
01/1011995 a 25/02/1999. lerá total condição fui iclica paw
pleiteai o tubuto que foi pago indevidamente poi pastes im
declar ação de inconsfitucionalidade,
a contagem do pi cco para que passa axe, cer seu pedido de
I-es:it:110o dos pagamentos ealizados com base em no, ma, ou
pal te dela, posterim mew declarada inicia-se
da publicação da Resolução do Senado Fede.ral, que gera *has
erga amues e eficácia ex tune.
este 6. o posicionamento jurisprudencial que vein prevalecendo
tam° no Conselho de Conn lb:dines quanto na Cdnun a Superior
de Recta sos Fiscais e, ainda, na dotal lira,
acompanha on anexo Diário do Senado Feder al

COM

o Pal ecei

n" 683, de 2005, e a Revolução n° 10, de 2005

No

recurso,

a

Interessada reafirmou

as

razões

da manifestação

de

inconformidade.

É. o relatório.

Voto
Conselheiro José Antonio Francisco, Relator

O lecurso 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 iniciarse-ia na data da publicação de resolução do Senado Federal ou de decisão do STF em ação
direta tarnbém jd foi superada pelo própiio Superior Tribunal de Justiça.
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Portanto, a única controvérsia que existe atualmente sobre a contagem de
.,
prazo para restituição gira em tomo de o termo inicial ser a data do recolhimento ou a da
homalogação tácita ("cinco mais cinco").

li

Nesse contexto, deve-se considerar que a tese dos "cinco mais cinco", além
„
de i ão se alinhar ao conceito de "actio nata" e aos principios gerais que regem a prescrição,
teve sua aplicação prejudicada em face das disposições dos arts. 3 0 e 4 0 da Lei Complementat.
n° 1 8, de 2000, abaixo reproduzido:

Az 3" Pala efeito de interpretação do inciso I do ai! 168 da Lei
no 5 172, de 2.5 de °Wilbur de 1966 — Código 1,ibutário
National, a extinção do crédito t,ibutáiio moire, no caso de
ibuto sujeito a lançamento poi homologação. no momenta do
pagamento antecipado de que trata o § I' do cu t 150 c/c: referida
Lei
At t 4" Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vitae) chin após sua
publicação, obsetvado, quanto ao cut 3', a disposto no al I 106,
inciso I, da Lei no 5 172. de 25 de cumin o de 1966 — Código
Ti ;bum) lo Nacional
No tocante a sua aplicação, o Superior Tribunal de Justiça adotou,
equivocadamente, 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° 644.736-

PE
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),
determinou ao Superior 'Tribunal de Justiça que analisasse, por meio do órgão especial, a
inconstitucionalidade do dispositivo.
Assim, em acidente de inconstitucionalidade (Al) em embargos de
divrgência 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' ITUCIONAL IRIBUTA10. LEI INTERPRETAT IVA
PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETK:',:io DE
INDÉBITO, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO LC 118/2005: NAT UREZ ,I MODIFICATIVA
(E 111/TO SIMPLESMENTE INTERPRETATI VA) DO SEU
ARI/GO 3" JNCONSIITUCIONALIDA DE DO SEU ART 4`; NA
PAR I E QUE DETERMINA A APLICAÇJO RETROATIVA
I Sabre o tema relacionado com a preset ição da ação de
repetição de indébito nibutát io, a jui ispnuMncia do ST1 (I°
Seção) é no sentido de que, em se nalando de ti/bula szqeito a
lançamento pot homologação, o prezo de cinco anos, previsto no
cut 168 do C7N, tem inicio, não na data do recolhimento do
n ibuto indevido, e sin: na data da homologação - lapi essa ou
tácita - do lançamento Segundo entende o 7 ibtmal paia que o
crédito se considere extinto, não basta o pagamento
indispenscivel a homologação do lançamento, hipótese de
extinção albetgada pelo aa. 156, VII, do CIN Assim somente a
par& dessa homologação é que let ia inicio o pm azo previsto no
a; t 168, I E. não havendo homologacilo expresso. o pi azo para
I
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a repetição do indébito acaba sendo, na verdade, de de:: anos a
contar do fato get ador
2 Esse emendimento, embor a não tenha a adesão unifonne da
doutrina e nem de todos os jukes, é. o que legitimantente define o
conteúdo e o sentido das normas que disciplinam a matéria, já
que se tram do entendimento emartado do órgão do Fader
Judiciár lo que tem a alribuição constitucionalde inter!), e/á-las
3 0 art 3" da LC 118/2005, a pretexto de imerpretar esses
mesmos enunciadas. conferiu-lhes, na verdade, um mild° e um
alcance diferente daquele dado pelo Judiciário Ainda que
defensável a 'into pretação' dada, não há como negar que a Lei
inovou no plano normally°, pots retirou das disposições
interpretadas um dos seus sentidas possíveis. justamente aquele
lido como col reto pelo STJ, intérprete e guar dião da legislação
federal
4 Assiut, tratando-se dc preceito nonnativo modifkativo, e não
simplesmente into pretativo, o art 3" da LC 118/200.5 só pode
ter eficácia prospective-. 1, incidindo apenas sobre situações que
venham a ocot lei a par tit da sua vigência.
5 0 ar ligo 4" segunda par te, da LC 118/200.5, que deter mina a
aplicaçãoretroativa do seu art 3°, para alcançar inclusive fatos
passados, ofende o principio constilucional da autonomia e
independeincia dos poder es (CF, art. 2, e o da garantia do
direito adquirido, do ato jurídico per:fill° e da coisa julgada
(CF, ail .V.111-7)
6 Arguição de inconstitucionalidade acolhida

Do exposto, conclui-se ser inegável tratar-se de matéria constitucional, uma
vez que o mencionado art_ 4 0 determina a aplicação retroativa da inteipretação 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 alt. 62 do Regimento
Interno do Calf, anexo 11 da Portaria MF n° 256, de 2009, impede que seja afastada da
aplicação da lei ao caso concreto, anteriormente á manifestação definitiva do plenário do
Supremo Tribunal Federal.
Ademais, conforme sua Súmula n° 2, o Carl é incompetente para se
pronunciar a respeito de inconstitucionalidade de lei:
0 CARP não é competente para se pronunciar .sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária

Dessa forma, embora se trate de tese adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça, não é possível aplicá-la em sede de decisão administrativa, enquanto não cleclatada
definitivamente sua eventual constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
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 2007,
rçr V.:AL:11E11

i

restaram prescritos os recolhimentos efetuados anteriormente 2002, o que abrange a sua
totalidade.
Quanto ao mérito, apenas para esclarecimento da matéria, a pretensão da
!Me essada é descabida.
A ADI re 1.471, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, como se verá
adiante, referiu-se apenas à iiTetroatividade da MP n° 1.212, de 1995, que foi publicada em
nov mbro de 1995 e pretendeu vigorar a partir de outubro.
E necessário esclarecer o que ocorreu com a MP 1.212, de 1995, e suas
.
reeclições e corn a Lei n. 9.715, de 1998..
A referida Medida Provisória, de 28 de novembro de 1995, foi publicada no
dia129 de novembro no Diário Oficial da União, Apesar de publicada em novembro, trouxe, em
15 a seguinte disposição:
seu art I5,
.4,1 15 Esta Medida Ps avisó, ia (bum ens vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos fatos ger adores ocossidas a pattis
de I° de climb, o de 1995.

A parte final do dispositivo feria o principio da irretroatividade, previsto no
,art. I 150, 111, "b", da Constituição, pois pretendia alcançar faros ocorridos anteriormente à data
de sua publicação.
Essa medida provisória foi reeditada, com alterações, sob os números 1.249,
1._ 6, 1.325, 1.365, 1,407, 1.447, 1.495, L495-8, 1.495-9, 1.495-10, 1.495-11, 1.495-12,
1.45-13, L546, 1.546-15, 1.546-16, 1,546-17, L546-18, 1.546-19, 1.546-20, 1,546-21, 1.5462,21.546-23, 1.546-24, 1.546-25, 1,546-26, 1.623-27, 1,623-28, 1.623-29, 1.623-30, 1.623-31,
1.6332, 1.623-33, 1.676-34, 1.676-35, 1.676-36, 1.676-37 e 1.676-38, até ser convertida na
Lei n. 9.715, de 25 de novembro de 1995. 0 dispositivo que tratou da eficácia retroativa da
! norma ,foi reproduzido no art.. 18 da Lei,.
,
Contra a reedição de número 1,325, de 09 de fevereiro de 1996, foi
'
aprrentada a AD! n. 1,417, distribuída em 5 de março de 1996. Nessa reedição, o artigo que
imPrimia o efeito retroativo eta o 17,
Na apreciação da medida cautelar, o STF decidiu suspender, ate' o exame do
me ito da ação, o dispositivo do art. 17, unicamente por ferir o principio da itretroatividade,
conforme trecho cio voto do Ministro-Relator, Octávio Gallotti abaixo reproduzido:
E. contudo, inegeirel o relerro da argiiição de reiroativiclade da
cobs atiça expessamente estipulada na cláusula final do atl 17
do ato impugnado , ens cod's onto con, o principio consagrado no
cut 150, 111, "a", da Cons/disk&
Satisfieitos os pressupostos legais b sua concessila, defito, em
paste, o pedido de medida cautelat, para suspendes or efeitos da
expressão "aplicando-se aos Alas geradores ocos tidos a par tis
de 1° de outubro de 1995", contida no art 17 da Medida
Provisória n° 1 325, de, 9 de fevereiro de 1996

A decisão foi publicada no DOU no dia 24 de maio de 1996.
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Na apreciação do mérito, o STF manteve a decisão da cautelar, em acórdão
publicado em 23 de março de 2001.
Recordo que data de 29 de novembro de 1995 a publicação cla
Medida Provisória n° 1 212, ponto de partida da estirpe
legifer ante brinier, Irma de que ora nos ocupamos, e onde já se
ficia preveme (art 15) a cláusula de vigência a pat hr de 1° de
outubro de 1995
No Intuito de justificar me efeito retroativo, ac/u;, cis f .1819,
o par ecer c/a Procuradoria Geral da Far,enda Nacional, anexado
its informações
"No caso 'sub examine; como demonsn ado, a Medida
Provisõr ia n ° 1 325/96 não instioriu e nem modificon a base de
calculo das corm -lb:110-es para o PIS/PASS!'. 4penas dispôs
acer ca de aspectos pai (incutes à incidência day referidas
exações, tendo em vista a suspensão da eficácia dos DecretosOs 2 445 e 2 449/88, pelo Senado Federal Manteve as
mesmas atiquotas e as mesmas bases de cálculo previstas pelas
Leis Complementares 7 e 8/70
22 A edição da MP !eve por finalidade evirar que houvesse
uma eventual 'vacatio' decor renneo de uma equivocada
interpretação da -suspensão efetivada pelo Senado, a qual
poderia ensejar a paralisação do recolhimento das
contribuições. em virtude de dúvidas dos contribuinies e
adminish adores a i espeito de como recolher e calcular as
multicitadas copra ibuições Em não havendo instituk 'do e lien;
modificaciio das contribuições, pela cr iticada Medida
Provisôria, não há que se cogitar em observcincia do prazo de 90
dias par a a refer ida norma poder -ser aplicada
-

"23 Por esse mesmo motivo, tambirm carece de ra.:ão o
argumento c/a Requerente. que haveria retroatividade da
Medida impugnada e dos suas antecessoras Ora, a nor ma em
tela imbuiu-se de naIme:a explicativa e regulamentadora de Lei
Complementar e exações já existentes. sem em nada alter á-las
&Sill), qual a ofensa ao Texto Constitucional p.s aticada? Qual o
prejuizo fincmceho ou moral causado? 'Pe.rmissa walla', as
alegações da Requerente são completamente vazias e despidas
de fundamentação "(fl-s 4819)
Note-se, conflict°, que, em face da suspensão determinada pelo
Senado 'Federal (Res 49-95) e decorrente da declar ação de
inconstitucionalidade formal pelo Supremo Tribunal dos
decr elas -leis citados (RE 148 754), prevalece, obviamente. -extune". a invalidada da obrigação a-lbw& ia questionada
Não pode, pair. a ulterior cliaç-ão da contribuição, já agora pelo
emprego do proces-so legislativo idôneo, pretender filar pm tido
do passado incowitucional, de modo a dele evil air a validade
do pi etendido efeito ooperante
Acolhendo o parecer e confirmando o decidido quando da
apreciação da medida camelar, julgo, em parte. pm ocederne a
:2010 pçJ INALDT! KJ:X. r: ,\
7

cq.ão, pai a declar ai a inconstitucionalidade. no w t 18 da Lei n"
9 715, de 25 de novemin o de 1998, da eviessão "aplicando-se
aos faros gm adores ova: idos a pai/li de I° de °within de
1995"

A aludida alegação da Procuradoria cia Fazenda Nacional baseou-se no fato
de al Resolução do Senado Federal n. 49, de 1995, ter sido publicada em 10 de outubro de 1995,
Alem dessa ADI, a matéria foi ainda apreciada pelo plenário do STF no
julgamento do RE a 232.896, distribuído em 4 de agosto de 1998.
Em decisão publicada em I ° de outubro de 1999, que resultou na edição, pelo
Secretario da Receita Federal, da Instrução Normativa SRF n. 6, de 2000, o STF decidiu o
sei6inte:
712113UTARIO
CONSTITUCIONAL
BIEN A
CON7RIBUIÇ10 SOCIAL PIS-PASEP PRINCIPIO DA
ANT ERIORIDADE NONAGESMIAL ilÍEDID,t PROVISÓRIA
REEDIÇÃO
- Pt incipio da arum im idade nonagesinial C' F , ar 195, § 6'
contagem do pi azo de noventa dias, medida pi ovisái ia
convertida em lei conta-se o prazo de noventa clias a par th da
velculação da pt inteira medida provisát la
11 - Inconstitucionalidade da disposição IMO WI no ar i 15 da
Med Prov 1 212 de 28 Ii 95 "aplicando-se aos .látos gem ado:
ocas ridos a partir de 1° de outubi o de 1995" e c/c igual disposição
i»sm Oa nas medidas pi ovisár ias reeditadas e na Lei 9 715, de
25/1.98. cri tip 18
/11 - Não per de eficácia a medida pm ovi.senia, coin força de lei,
não apt eciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, pot
meio de nova medida provisM ia, dent, o de seu pi azo de validade
de o juta dias IV - Precedentes do STF ADIn 617-AIS
illinistro Octavio Geoff', "DJ" c/c 15 8 97; ADIn 1.610-OF,
Alinisito Sydney &inches, RE n° 221 856-PE. Miniso a Carlos
Venus°, 2" 1' . 2.5.5 98 1' - R E conhecido e pm (wick eat parte.

Conforme trecho do Ministro-Relator, Carlos Velloso, abaixo reproduzido,
P0 e-se verificar que a questão da anterioridade foi api eciada no RE:
O RE é de ser conhecido e provido, no pomo, em parte,
simplesmente para que seja observado o p incipia da
amo k» idade nonagesima7 contados os noventa dias a partir da
veiculação da 'Wed Pray n° 1 212. de 28 11 95, pelo que
declaro a incanstitucionalidade da disposição inn; ha no seu
artigo 1.5 - -aplicando-se aos fatos geradores oc-orr idos a pai til'
de I° de oittubto de 1995.'

Portanto, o RE apreciou apenas a aplicação do principio da anterioridade
no tagesimal, matéria que não foi objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na
ADI a 1.417, conforme ja esclarecido.
,
Como se vê, nas próprias decisões mencionadas, o STF reconheceu claramente a
ap icação da MP nr1 1.212, de 1995, a partir de março de 1996.
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Veja-se que em vários outros acórdãos o STF confirmou esse posicionamento.
que deve ser entendido é que a MP reeditada no apenas entra em vigor na data de sua
publicação corno revalida os efeitos da MP anterior. No Agravo Regimental no RE n 2
332.640/RS, o STF decidiu, por unanimidade de votos, o seguinte:

" EMENTA. AGRÁVO
REGIMENTAL.. 2 DM/N/STRA 771"0
SERVIDORES PÚBLICOS VENCIMENTOS REAJUSTE DE
-17,94% PREVISTO NA LEI N° 8 676/93 MEDIDA
PROVISÓRIA N° 434/94 ALEGADA OFENSA AOS ARTS .5°.
XXX1/4 E 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Questão já
apt eciada pelo STF (ADMIC I 602 Rel Min Carlo; Velloso),
qztando se reconheceu a constitncionalidade da reedição de
medidas polls-6,1as e, conseqüentemente, a eficticia da medida
reeditada dentro do prcrzo de trinta dias Reeditada a MP
434/94, conquanto pot mais de unia vez, mas sempre dentro do
nintielio. e, afinal, convertida em lei (Lei n" 8880/94). nap
sobrou espaço pater falar-se ern rep, is/inação da Lei n°8 676/93
por ela revogada e nem, obviamente, em aquisição, após
evogação, de chuck° nela fundado. Agravo regimental
despi ovick" (DJ 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 lnteicssada no recurso:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PIS REPRISTINAÇÃO
NÃO-OCORRÉNC1A DECLARA (...,To
DE
INCONSTITUCIONÁL IDADE DOS DECRETOS -LEIS NS
2 445/88 E .2 449/88 DISTINÇÃO DE REVOGAÇÃO LEI N
7/70 EXIGIBIIIDADE ATE A MP N I 212/95
E SUAS

REEDIÇÕES
Os Decretos-leis us 2.445/88 e 2 449/88 foi am declarados
inconstüncionais pelo Supremo Tribunal Federal e tiveram sua
eficácia suspensa pela Resolução n 49/95 do Senado Federal
Tal entendimento somente poderei ser aplicado aid o inicio da
vigência da
Pio rirás ia a 1.212, de 23 de novembro de
1995. e suas reedições Impde-se consideda, que, não-obstante
as resoluções jump agitadas não sejam válidas ern face da Lei
Complementar it 7/70, esta, por outro lado, tern plena aplicação
Os Dec, etos-leis us 2 445 e 2 449/88 não revogaram a Lei
Complemental it 7/70, portanto não ocotre reptistinagão
Houve declaração de inconstitucionalidade. o que accu zeta a
nulidade da norma e gera efizitos ex iunc Precedentes
Recurso especial imp, ovido

(REsp 512271 / PR, Relator:

Ministro FRANCIULLI NETTO,

Turma, Data do Julgamento:

15 fev 2005, DI 02 moi 2005, p.276.)
PROCESSUAL
TRIBUTÁRIO DECLARAÇ,JO
DE
DE LEI, &II CONTROLE
INCONSTITUCIONALID-1DE
CONCENTRADO SUSPENSÃO DOS DISPOSITIVOS PEW
SENADO EFICÁCIA EX TUNC INAPTIDÃO DA LEI
1NCONSTITUCIONAL PARA PRODUZIR QUAISQUER
F1 - ..\!;c1-:,
7

L) 1'

I. N. I.

EITOS 1NOCORRÉNCIA DE REVOGAÇÃO DISTINÇÃO
E
ENT RE DECLARAÇÃO DE INCONSIII LICIOAL4LIDADE
REFOGAÇÃO DE LEI PIS EXIGIBILIDADE NOS MOLDES
DA LC 7/70 ATÉ MARÇO/1996, A PARTIR DE QUANDO
COAIEÇ• A 11GORAR A SISTEAViliC• PREVISTA NA MP
I 212/95
I O vicio da inconstitucionalidade ocarreta a nulidade da
no, ma, conform or ientação asse»tada há muito tempo no SIT e
abonado pela clout; ma dominante Assim, a (Or mação da
constitucionalidade ou da inconstinecionalidade da nor Ma, tam
efeitos pm amine decku atór ias Nada constind . nem
desconstinti Sendo declaratória a swamp, a sua eficácia
tempor al, no que se refere à validade ou à nulidade do preceito
normativo, é ex tune
2 A revogação, cow, ariamente, tendo par objeto nor ma válida.
pi oduz seus efeitos para o fium o (ex mum), evitando, a par tit de
sua ocorrência, que a nor ma continue incidindo, mas não
afetando de forma alguma as situaçães decorrentes de sua
(regular) incidência, no into valo situado enn e o momenta da
edição e o da revogação
3. A não-reptistinação é regra aplicável aos casos de revogação
de lei, e não aos casos (le inconstifficionalidade É que a norma
inconsiitutional, porque mda ex hint, nrio leve aplidão para
revogar a legislação aluteliot, que, poi isso, per maneceu vigente
4 No caso dos autos, a suspensão da execução dos Decretos-leis
2 445/88 e 2 449/88. em tazdio do reconhecimento de sua
inconstitucionalidade pelo STF: ,faz com que não tenham essas
leis jantais sido aptas arealizar o comando que comb:ham.
per manecendo a sistemática de recolhimento do PIS,
estabelecido na Lei Complemental . 7/70, inalterada até março de
1996, quando passou a produzi, efeito a AIP 1 212/95 (ADM
417-0/DF, Pleno, Mm Ockivio Gallon', DJ de 23 03 2001)
5 Recur so especial a que se nega pi ovimento (REsp 587518 /
PR, Relator: Mm. TEOR! ALBINO ZAVASCK1, 1" Turma, Data
do Julgamento: 04 mar 2004, DJ 22 mar 2004, p. 254, RS LI vol.

183,p.1413
Portanto, o pedido foi apresentado a destempo e, de toda forma, no mérito
no cabei ia razão à Interessada,
vista do exposto, voto pot negar provimento ao recurso.
Sala das Sessties, em 10 de dezembro de 2010

(ASSINADO DIGITALMENTE)
José Antonio Francisco
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