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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SECA() DE JULGAMENTO

Processo n"

13652.000356/2005-33

Recurso n°

258.333 Voluntário

Acórdão n°

3302-00.760 — 3" Ciimara / 2" Turma Ordinária

Sessão de

10 de dezembro de 2010

Matária

Pasep - Restituição e Compensação

Recorrente

PREFEITURA MUNICIPIPAL DE. ARCEBURGO

Recorrida

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.

Período de apuração: 01/01/1990 a 31/03/1996

PASEP, RESTITUIÇÃO. PRAZO.. LEI COMPLEMENTAR N° 118, DE
2005. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
,

0 Calf é incompetente para apreciar matéria relativa à inconstitucionaliciade
de lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE

DIREITO TIMID rA1110

Period° de aptuação: 01/01/1990 a 31/03/1996
PASEP. RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA PEDIDO. TERMO INICIAL..
0 prazo geral pia 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 recurso voluntário, nos termos do voto do relator..

(ASSINADO DIGITALMENTE.)
Walber Jose da Silva Presidente

(ASSINADO DIGITALMENTE)
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Jose Antonio Francisco - Relator

1
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Jose Antonio
Fra wise°, Fabiola Cassiano Keramidas, Alan Fialho Gandra, Alexandre Gomes e Gileno
Gur`ão
i Barreto,

l

,

Relatório
,1

Trata-se de recurso voluntário (fls. 58 a 81) apresentado em 18 de julho de
2008 contra o Acórdão n° 09-19.576, de 10 de junho de 2008, da 2a Turma da DRJ/JFA (lis. 54
a 56), cientificado em 26 de junho de 2008 e que, relativamente a pedido de restituição e
de e magi-10 de compensação apresentados pela Interessada em 27 de dezembro de 2005, quanto
ao Pasep dos períodos de janeiro de 1990 a março de 1996, indeferiu a solicitação da
Intressada, nos termos da ementa, a seguir reproduzida:
ASSUNTO NOIWAS GERAIS DE DIRE1I0 IRIBUTARIO
Pet iodo de apt; ação- 01/01/1990 a 31/03/1996
RESTITUIC,40 PASEP
O plaza para que o contribuinte possa pleitear a restituição com
crédito oriundo de »lbw° ou contabuição pago indevidamente
ou em rah), maim que o devido. inclusive »a hipótese de o
pagamento ter sido efetuado com base em lei posterio, moue
deck, ada inconstifficional pelo Supremo hibunal Federal em
ação declatatót ia ou em recurso exnaordintitio extingue-se
apás o transcuts-o do prow de .5 (cinco) altos, contado da data
da extinção do crédito tributário
Solicitação intlefet ida

0 pedido foi inicialmente indeferido pelo despacho decisório de fls. 21 a 24,
em 28 de março de 2008
A DM assim relatou o litigio:

II
! i

A con» ibuinte acima identijicada apt escutou pedido de
restituke7o. às /Ts 004 com Jumada de documentas de fls
15/19, de pagamentos a maim, realLados no pet iodo de
01/01/1990 a 31/0311996, apto ado com base na semestralidade
do PASEP
Através do Despacho Decisólio de fis 21/24. profelido pelo
Delegado da ORE/PCS, não foi reconhecido di, eito creditátio
cm nome da con!) ibuinte, em vi,zude do prazo decadencial
A interessada manifestou sua incoqin
its fls 26/46,
quando algumenta, em l estimo, o direito de pleitear a
compensação perante a alum idade administratim é de 15 twos,
assim entendidos 10 anos para que °col ra a homologação do
lançamento e o ct Mho esteja definitivameme extinto. acrescido
de mais cinco anos calre,spondemes ao pet iodo que possui para
plelleat testituição Argumenta ainda que não se aplica ao caso
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ps escute o disposto na Lei Complementar 118/2005. corn base
em decisões do DIE e do Conselho de Contribuintes

No recurso, a Interessada reafirmou as razões da manifestação de
inconformidade.
E o relatório.

Voto
Conselheiro José Antonio Francisco, Relator
0 recurs° 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 pi azo iniciarse-ia na data da publicação de resolução do Senado Federal ou de decisão do STF em ação
direta também já foi superada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, a única controvérsia que existe atualmente sobre a contagem de
prazo para restituição gira ern torno de o termo inicial ser a data do recolhimento ou a da
homologação tácita ("cinco mais cinco").
Nesse contexto, deve-se considerar que a tese dos "cinco mais cinco", além
de não se alinhar ao conceito de "actio nata" e aos princípios gerais que regem a prescrição,
teve sua aplicação prejudicada ern face das disposições dos arts. 3° e 4° da Lei Complementar
no 118, de 2000, abaixo reproduzido:
Ar 3" Par a &to de interpretaçao do inciso I do alt' 168 da Lei
no 5 172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário
Nacional, a estinvao do cr ddito Ii but& ic ocorre, no caso de
ibuto sujeito a langamenlo por hontologavao, no moment() do
pagamento antecipado de que trait: o § I'd° ar 1.50 da referida
Lei
Art 4° Esta Lei enact em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua
publicagao, observado, quanto ao art 3°, o disposto no art 106,
inciso 1, da Lei no .5 172, de 25 de outubro de 1966 — Código
Tributritio Aracional

No tocante à 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 R.esp no 644.736PE.
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 orgão especial, a
inconstitucionalidade do dispositivo.
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Assim, em acidente de inconstitucionalidade (AI) em embargos de
diveOncia no mencionado recurso especial, o Superior Ttibunal de Justiça declarou a
incOrnstitucionalidade da segunda parte do art. 4° em questão, da seguinte forma:
ERPRE7AT1V1
CONSIll UCIONAL RIBUTÁRIO 1,E1
PRAZO DE PRESCRIC.40 PARA .4 REPETVO DE
INDÉ8170, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGACJO LC 118/2005 NATUREZ4 MODIFICA1/VA
NÃO SIIIIPLESMENTE 1NT ERPRETAI IVA) DO SEU
ARTIGO 3" INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU ART 40, NA
PARI EOUE DETERMINA A APLICAÇÃO RETROATIVA
1 Sobre o tema relacionado com a pi es.crição da ação de
repetição de indébito tributário, a jut Lsptudência do 87:1 (1"
Sege-1o) r'2 no sentido de que, em se it mando de tributo sujeito a
lançamenlo pai homologação, o prazo de cinco anos, previsto no
a» 168 do CTN. tent inicio, não no data do recolhimento do
Whine indevido, e sint na data da homologação - expresso ou
facile - do lançamento. Segundo entende o Tribunal. pare que o
crédito se considere extinto, não baste o pagamento.
indispensável a homologação do lançamento hipótese de
extinção albergado pele a». 156, VII, cio Assim, somente a
pal fir dessa homologação é que let ia inicio o prazo previsto no
cu t 168, I E, não havendo homologação expresso, o prow pare
repetição do indébito acaba sendo, na verdade, de de: anos a
cantor do fato gerador
tenha a adesão unifor me da
2 Esse emendimemo, emirate
dorm incr e nem de todos os prizes, é o que legitinzamente define o
commido e o sentido das no»nas que disciplinam a matér ia, já
que se tuna do entendimento emanado cio órgão do Poder
Judic.iátio que tern a auibuição constitucional de inter pr etei-las
3 0 cut 3 0 da LC 118/2005, a pretexto de interpreter esses
mesmos enunciados. conferiu-lhes, na verdade, um sentido e um
alcance &locum daquele dado pelo Judiciatio Ainda que
defensável a 'interpletagão' dada, não há como negai que a Lei
inovou no plano normative, pois retirou des disposições
inimpretadas unt dos seus sentidos possiveis, justamente aquele
tido conto caneta pelo STJ, intárprete e guardião da legislação
federal
I

4 Assim, ti atando-se de preceito nor ,,,ativo modificative, e não
simplesmente interpretative, o t ,3" da LC 118/2005 s6 pode
tet eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que
venham a °carrel a partir da sua vigência
5 0 at figo 4', segunda pat te, da LC 118/200.5, que detet mina a
aplicação reu oativa do seu c,,/ 3" para akangar inclusive fatos
passados, ofende o principio constitucional da autonomia e
independência dos poderes (CF, cut 20,1 e o ela gat antia do
direito adquitido, elo ato jut idico perfeito e da coisa julgada
(CE, ar t
:MVO
6 Argiiição de inconstitucionahdade acolhida

Do exposto, conclui-se ser inegável tratar-se de matéria constitucional, uma
vez que o mencionado att. 40 determina a aplicação retroativa da interpretação dada pelo art. 3 0 .
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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 Carf, anexo II da Portaria MF no 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 é incompetente para se
pronunciar a respeito de inconstitucionalidade de lei:
O C.-IRE nao

compeaude pala se pi anunciw robre a

inconstinreionalidade de legislavao

n ibuttit ia

Dessa forma, embora se trate de tese adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça, nao 8 possível aplica-la em sede de decisão administrativa, enquanto no declarada
definitivamente sua eventual constitucional idade 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 2005,
restaram prescritos os recolhimentos efetuados anteriormente 2000, o que abrange a sua
totalidade

A vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2010

(ASSINADO DIGITALMENTE)
José Antonio Francisco
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