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FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de aputação: 11/06/1996 a 17/03/1999

PASEP. RESTITUIÇÃO, PRAZO. LEI COMPLEMENTAR N" I IS, DE
2005. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE,
O Carf é incompetente para apreciar matéria relativa à inconstitucionalidade

de lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/06/1996 a 17/03/1999
PASEP. RESTITUIÇÃO.. PRAZO.. TERMO INICIAL ,
O prazo get al pall' 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 Colegiada, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntritio, nos termos do voto do relator..

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Walber losé da Silva - Ptesidente

(ASSINADO DIGITALMENTE)
•

I
• .

José Antonio Francisco - Relator
I f
. .

.;

AR1

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Jose Antonio
Francisco, Fabiola Cassiano Keramidas, Alan Fialho Gandra, Alexandre Gomes e Gileno
Gut:5o Barreto..

Rel atório
T rata-se de recurso voluntario (fls.. 163 a 170) apresentado ern 21 de julho de
200 contra o Acórdão na 09-22.837, de II de março de 2009, da 2 a Turma da DRJ/JF'A (fls.
146 1,a 148), cientificado em 03 de abril de 2009 e que, relativamente a pedido de restituição e
declaração de compensação apresentados pela Interessada em 31 de agosto de 2007, quanto ao
Pas i p dos períodos de setembro de 1997 a março de 1999, indeferiu a solicitação da
Inteiessada , nos termos da ementa, a seguir reproduzida:
ASS UNIU NORIVIAS DE A DMINIST 12/1(7.40 TRIBUTARIA
Ano-calencith io 1997. 1998, 1999
REST111.16,7.40 CRÉDITO 1NEXIST EWE
A ADM 1417-0 declarou inconstitucional somente a part e final
do art 18 da Lei,, P9 715/98
Solicitação indefer ida

O pedido foi inicialmente indeferido pelo despacho decisório de fls.. 122 a
126 em 31 de março de 2008.
A DRJ assim relatou o litígio:
O interessado apresentou Pedido de Restituição de PASEP
relativo aos penados de 69/1997 a 63/1999, referentes a
pagamentos que teriam sido elemados a maim (fls 01 e
seguintes):
Posterior mente transmithr as DC011P .s relacionadas à fl
122/123. visando compensar os débitos nelas declarados, com
crédito acima citado Essas declaravies foram selecionadas
para I, atamento manual pot meio do presente processo,
A DRP-Poços dc Cuidas/AIO emithr Despacho Decisário, no
qual não reconhece o direito creditório e não homologa a
compensação pleiteada (11s 122 e seguintes);
A empresa apresenta manifirstação de inconfot midade (fls 128 e
seguinies), na qual alega que ,
a) cm função da AD1N 1417-0, possui crédito relativo ao per iodo
de 09/1997 a 03/1999,
b) não pode ,ser coin ado a ;milk, de mor a, pois esta tem i carcitei
.sturcionatório. o que pressupae a prática de um ilkito.

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

Voto
Conselheiro José Antonio Francisco, Relator
O recurso é tempestivo e satisfaz os denials 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 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 em 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 em face das disposições dos arts.. 3° e 4 0 da Lei Complemental
n° II 8, de 2000, abaixo reproduzido:
Alt 3 Para efeito de imerpretação do inciso I do all 168 da Lei
no 5 172. de 25 de °umbra de 1966 — Código Tabutát io
Nacional, a extinção do crédito fribulário ocorre, no caso de
tributo sujeito a langamento por homologa cão, no momento do
pagamento antecipado de que ti ata o .§" I° do art 150 da refer ida
Lei
Art 4" Esta Lei antra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua
publicação, observado, quanto ao art 3°. o disposto no at t 106,
inciso 1, da Lei no .5 172, de 2.5 de outubro de 1966 — Código

Tributário Nacional

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 Resp n° 644736PE.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar recurso extraordinário da
União em que se alegara violação á clausula 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
divergência no mencionado recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça declarou a
inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4 0 em questão, da seguinte forma:
CONSTITLICIONAL TR113UTARIO. LEI INTERPRETA 71
PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARri A REPET1Ç-TO DE
INDÉBITO, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
,

If) cr
3

•RF
HOillOLOG,400 LC 118/2005 NATUREZA AIODIFICATIVA
NÃO SIMPLESMENTE INTERPRETATIV4) DO SEU
0
ARTIGO 3" 1NCONSTITUCIONALIDADE DO SEU ART 4 , WA
PARTE QUE DET ERMINA A APLICAÇÃO RE TROA li VA
/ Sat e o remit relacionado com a prescrição da ação de
repetição de indébito 1,16110,1o. a ju, isprudência do srf (1"
Seção) é no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, o prazo de cinco anos, prey/sic no
cut 168 do CT N, tem inici o. não na data do recolhimento do
ti ibuto indevido. e sim na data da homologação - expessa ou
tácita - do lançamento Segundo entende o Dibunal, para que o
crédito se considere extinto, não basta a pagamento
indispensável a homologação do lançamento, hipótese de
extinção albeigada pelo art 156, VII, do CIN Assim, somente a
pattit dessa homologação é que ter ia inicio o pi azo previsto no
cirt 168, I E, não havendo honzologação expressa, o prazo pata
repoição do indébito acaba sendo, na verdade, de de: anos a
coma) do frito gerador
2. Esse entendimento, embora não tenha a adesão tut& use da
doutrina e item de todos os juizes, é o que legitimamente define o
conteúdo e o sentido das notmas que disciplinam a matéria, já
que se nata do entendimento emanado do órgão do Poder
Judiciário que tem a atribuição constituclowl de lute! preki-/as
3 0 art 3" da LC 118/2005, a pretexto de interpretar asses
mesmos enunciados, conic, na verdade, mmi sentido e um
alcance diferente daquele dado pelo Judiciário Ainda que
ckfiarstivel a 'intopretação' dada, núa lid como negar que a Lei
inovou no piano nonnativo, pois retirou das disposições
interptetadas um dos setts sentidos passivel s . justamente aquele
tido como cot roc, pelo ST]. intétprete e gnat dião da legislação
federal
4 Assign, ti atando-se de preceito normativo modificativo, e não
simplesmente interpretativo, o cut 3° da LC 118/2005 s6 pode
let eficácia prospectiva, incidindo apenas urine situações que
venham a °col red a partit da sua vigência
5 0 artigo 4°, segunda par te, da LC 118/2005, que deter mina a
aplicação r cli oativa do seu art 3 0, pa/a alcançar inclusive faros
passados, ofende o pm incipio constitucional da autonomia e
independência dos poderes (CF art 2°) e o da garantia do
direito adquitido, do ato juridic° peifeito e da coisa julgada
(CT', art 5", XXXI/1)
6 Arguição tie inconstimcionalidade acolhida

VC

Do exposto, conclui-se ser inegável tratar-se de matéria constitucional, urna
qu o mencionado art. 4 0 determina a aplicação retroativa da interpretação dada pelo art 3 0 .

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 Carl', anexo II da Portaria MF no 256, de 2009, impede que seja afastada da
apkicação da lei ao caso concreto, anteriormente à manifestação definitiva do plenário do
SureMo Tribunal Federal
4
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Ademais, conforme sua Súmula no 2, o Carl é incompetente para se
pronunciar a respeito de inconstitucionalidade de lei:
O CAN; nao á compele»te para se pronunciar sabre a
inconstinicionaIiclade de legislaçdo tribuiciria

Dessa forma, embora se trate de tese adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça, não é possível aplicá-la em sede de decisão administrativa, enquanto ago declarada
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,
restaram prescritos os recolhimentos efetuados anteriormente 2002, o que abrange a sua
total idade.
Quanto ao mérito, apenas para esclarecimento da matéria, a pretensão da
Interessada d" descabida.
A ADI n° 1-471, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, como se verá
adiante, referiu-se apenas à irretroatividade da MP n° 1.212, de 1995, que foi publicada em
novembro de 1995 e pretendeu vigorar a partir de outubro.
É. necessário esclarecer o que OCOITCU com a MP 1.212, de 1995, e suas
reedições e com 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
seu art 15, a seguinte disposição:
Art 15 Esta Medida ovisói la entra en: vigor na data de sun
publicagdo, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir
de 1' do mud), o dc 1995

A parte final do dispositivo feria o principio da irretroatividade, previsto no
art. 150, 111, "b", da Constituição, pois pretendia alcançar fatos ocorridos anteriormente ir data
de sua publicação.
Essa medida provisória foi reeditada, com alterações, sob os números 1.249,
1,286, 1.325, 1 365, L407, 1,447, 1.495, 1.495-8, 1.495-9, 1.495-10, 1,495-11, 1.495-12,
1.495-13, 1.546, 1.546-15, 1.546-16, L546-17, 1.546-18, 1.546-19, 1.546-20, 1.546-21, 1.54622, 1.546-23, 1.546-24, 1,546-25, 1.546-26, 1.623-27, 1.623-28, 1.623-29, 1.623-30, 1.623-31,
1.623-32, 1.623-33, 1.676-34, 1.676-35, 1,676-36, 1,676-37 e 1.676-38, até ser conver tida na
Lei a 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
apresentada a ADI n. 1.417, distribuída em 5 de março de 1996. Nessa reedição, o artigo que
imprimia o efeito retroativo era o 17..
Na apreciação da medida cauteIar, o STF decidiu suspender, até o exame do
mérito da ação, o dispositivo do art. 17, unicamente por ferir o principio da irretroatividade,
conforme trecho do voto do Ministro-Relator, Octrivio Gallotti abaixo reproduzido:
it2
5

-

;

f

contudo, Inc gavel o relevo da argiiição de retroatividade da
can arm exptessamente estipulada na ciciusula final do art 17
do am impugnado em confronto com o pr incipio consagrado no
t 150, 111, "a'', da Constituição
Satisfeitos os pressupostos legais à sua concessão defiro, em
pat te, o pedido de medida conic/ar; pat a suspender os efeitos da
expressão "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a path
de I° de outua o de 1995", contidii no art 17 da Medida
Pr °visa ia n° 1 325, de 9 de fevereh o de 1996

A decisão foi publicada no DOU no dia 24 de maio de 1996 .
Na apreciação do mérito, o SIT manteve a decisão da cautelar, em acórdão
pub icado em 23 de março de 2001.
Recai do que data de 29 de novemlno de 1995 a publicação da
Medida Provisória n° 1 212, ponto de partida da estirpe
legijerante Minter, upta de que ora nos ocupamos, e onde Jci se
ftr:la presente (ai! 1.5) a cláusula de vigência a par tit de I° c/c
outubto de 1995
No intuito de justificar esse efeito ret i oativo. ac/u:, as f Is 4819,
o parecer da Procuradoria Gera! da Fazenda Nacional, anexado
as info, mações
' No caso 'sub examine', como demon:sum/a a Medida
Pi ovisa ia n° 325/96 não instituiu e, nem modificou a base de

calculo das corn, ibuições pact o PIS/PASEP Apenas dispôs
ace, ca de aspectos pet tinentes à incidência das refet idas
exações, tendo em vista a suspensão da eficácia dos Decretosleis es 2 44.5 e 2 449/88, pelo Senado Federal Manteve as
mesmas aliqu was e as mesuras bases de cálculo previstas pelas
Leis Complementares 7 e 8/70
22 A edição da Al? teve por finalidade evitcu que houvesse
Irma eventual 'vaca/ia' &cot reme de uma equivocada
Wet pretação da suspensão efetivar-/a pelo Senado, a qual
poder ia ensejar a paralisação do recolhimento das
contribuições. em viu Bide de dúvidas dos contribuintes e
admit:Fin-ado, es a I espeito de como recolher e calculat as
um/licitadas cam ibuições Em não havendo instiluição e nem
modificação das cam ibuições, pela criticada Medida
Provisa ia, não há que se cogitat ern obser váncia do prazo de 90
dias par a a refer ida not ma poder ser aplicada
"23 Por esse mesmo motivo, tambênt carece de razão o
argurnento da Requerente de que haveria rem oatividade da
Medida impugnada e das suas antecessoras Ora, a /lama em
tela imbuiu-se de nano eza explicativa e regulamemadora de Lei
Complementar e exações já existentes, sem em nada ahaci-las
qual a ofensa ao Texto Constitucional pi aticada? Qual ci
prefirko financeit o ou moped causado? 'Per missa mina', as
alegações da Requerente são completamente va.:ias e despidas
de fimdamentação "(fis 4819)
Note-se, contudo, qua, ern face da suspensão determinada pelo
Senado Feder al (Res 49-95) e decorrente da declaração de

;

i
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inconsiitucionalidade foi mal pelo Supremo Tribunal dos
decretos-leis citados (RE 148 754), pm evalece, obviamente, "extuna", a lura/idade da obrigação tributdria questionada
Não pode, pois, a Idles lar criação da connibuigão, já agora pelo
emprego do processo legislativo idôneo, pretender tirar partido
do passado inconstfiucional, de modo a dele extrair a validade
do pretendido *Ito Jell ooperante
Acolhendo o parecer e confirmando o decidido quando da
apreciação da medida camelar, julgo, en: paw, pm acedente a
ação, para (team ar a inconstitucionalidade, no art 18 da Lei n°
9 715, de 25 de !tavern!), o de 1998, da expressão "aplicando-se
aos Atos geradores OG017 idos a pai/ir de I° de ou/abro de
1995"

A aludida alegação da Procuradoria da Fazenda Nacional baseou-se no fato
de a Resolução do Senado Federal n. 49, de 1995, ter sido publicada em 10 de outubio de 1995.
Além dessa ADI, a matéria foi ainda apreciada pelo plenário do STF no
julgamento do RE n. 232..896, distribuído em 4 de agosto de 1998.
Em decisão publicada ern 1° de outubro de 1999, que resultou ria edição, pelo
Secretário da Receita Federal, da instrução Normativa SRF n. 6, de 2000, o STF decidiu o
seguinte:
EMENTA
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTAM0
CONTRIBUVO SOCIAL PIS-PA SEP. PRINCIPIO DA
ANTERIORIDADE NON4GESIMAL- MEDIDA MI/156RM
REED1CJO
I - Principio da ante, tom -idade nonagesimal CF, mt 195, § 6"
contagem do in a:o de noventa dias, medida pi ovisót ia
convem tida em lei conta-se o praco de noventa dias a par/ir da
velculação da p, imitei, a medida pt ovisória
- Inconstiutdonalidade da disposição inscrita no art 15 da
Med Pros' 1 212, de 28 11 95 "aplicando-se aos fatos get ado, es
ocorridos a partir de I' de outubro de /995°c de igual disposição
inscrita nas medidas provisórias reeditadas e na Lei 9 715, de
25 II 98, artigo 18

111 - Não pet de eficácia a medida provisória, com larva de lei,
não apt criada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, pot
meio de nora medida provisória, dentro de seu prazo de validade
de trinta dias 11/ - Precedentes do STF ADM 1 617-MS,
Mastro Octavio Gallotti, "DI" de 15 8 97, ADM 1 610-DF,
Ministro Sydney Sanches; RE n" 221 856-PE. Ministro Carlos
Vellasa 2" 1. 25 5 98 V - RE conhecido e provido, em pal te

Conforme trecho do Ministro-Relator, Carlos Velloso, abaixo reproduzido,
pode-se verificar que a questão da anterioridade foi apreciada no RE:
O RE é de ser conhecido e provido, no panto, em pat le,
simplesmente pata que seja observado o pi incipio da
I:50) 22;12iX■ 10
p:1-1 1:11Y:Z-

7

culler icuiclade nonagesimal, comados os noventa dias a pa, tit da
reiculação da &led Pray n° 1 212, de 28 11 95, pelo que
declal o a inconstitucionalidade da disposição inscrita no seu
artigo 15 - "aplicando-se aos fatos geradores oc 011 idos a paid,
de I° de outub, o de 1995 "

Portanto, o RE apreciou apenas a aplicação do principio da anterioridade
nonagesimal, matéria que não foi objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na
AD n, 1.417, conforme já esclarecido.
Como se vê, nas próprias deciseles mencionadas, o SIP reconheceu claramente a
aplicação da MP n2 L212, de 1995, a partir de março de 1996.
Veja-se que em vários outros acórdãos o STF• confirmou esse posicionamento,
que der 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 n- 9332 640/RS, o SIP decidiu, por unanimidade de votos, o seguinte:
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL ADMINISTRATIVO
SERVIDORES PÚBLICOS VENCIMENTOS REAJUSTE DE
47,94% PREVISTO NA LEI Al° 8.676/93. MEDIDA
PROVISÓRIA N° 434/94. ALEGADA OPEA'SA AOS ARTS
Mitt, E 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Questão já
apreciada pelt) STE (ADIMC I 602, Rel Alin Carlos Velloso),
quando se reconheceu a constitucionalidade da reedição de
medidas provisórias e, conseqüentemente, a eficácia da medida
reeditada (kilo() do prmo de trinta dias Reeditado a MP
434/94, conquanto pot mais de ma vez, mas swipe dentro do
ii huidio, e, afinal, convertida em lei (Lei n° 8 880/94), nlio
soln ou espaço pat a falar-se em rep, istinação da Lei n" 8 676/93
por ela revogada e nem, obviamente, em aquisição, após a
evogaviio, de direito nela fundado Agi avo regimental
desprovido" (Di 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 a trazida pela Interessada no recurso:
RECURSO ESPECIAL TRIBUTA RIO PIS. REPRIST INAÇÃO.
NÃO-OCORRÊNCIA DECLARAÇÃO DE
INCONSTIT UCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NS
2 445/88 E 2.449/88 DISTINÇÃO DE REVOGAÇÃO LEI N
7/70 EXIGIBILIDADE ATÉ A AlP N 1 212/9.5 E SUAS

REEDIÇÕES
Os Decretos-leis ns 2 445/88 e 2449/88 fin am &dal ados
inconstirucionais pelo Supremo bibunal Feder al e tiveram sua
eficcitio suspensa pela Resolução 17 49/95 do Senado Fede, al
Tal entendimento somente poderá se, aplicado até o inicio da
vigência da Medida Provisó, ia n I 212, de 28 de novembro de
1995, e suas reedições 111,0e-se consider or que. não-obstante
as resoluções impugnadas não sejam vá/idas em face da Lei
Cowlementa, n 7/70, esta, pot out, o lado, tem plena aplicação
Os Decretos-leis ns. 2 445 e 2 449/88 não revogaram a Lei
Complementar it 7/70, pm tanto não Mori e repHstinagilo
Home decicuação de ineonstilncionalidade, o que accurela a
nulidade da no, ma e gem efeitos ex tune Precedentes
r.

! i.. I T?.
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Recurso especial improvido (REsp 512271 / PR, Relator:
Ministro FRANCIUM NETT°, 2' Turma, Data do Julgamento:
15 fev 2005, DJ 02 mai 2005, p. 276.)

PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO DECLARAc,ro

DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, EM CONTROL E
CONCENTRADO SUSPENS:TO DOS DISPONTIVOS PEL 0
SENADO EFICÁCIA EV fl/NC INAPTID:TO DA LEI
INCONSTITUCIONAL. PARA PRODUZIR QUA/SQL/ER
EFEITOS INOCORRÊNCIA DE REVOGAC,I0 DISTINC:TO
ENTRE DECIARACJO DE INCONSTITUCIONALIDADE E
REVOG:fr:.•TO DE LEI PIS EXIGIBILIDADE NOS MOLDES
DA LC 7/70 ATÉ M,IRC0/1996, A PARTIR DE OLIANDO
COME ÇA A VIGORAR A SISTEMÁTICA PREVIST:71- NA MP
1.212/95
1 O vicio da inconstinicionalidade accureta a mdidade da
norma, confot me orientação arseniada há midi() tempo no STF e
abonada pela dotal Ina dons/name Assim, a afirmação da
constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da norma, tent
efehos puiamente declaratárias Nada constitui nem
desconstitui Sendo deck,: atárla a sentença, a sua eficácia
validade ou à indidade do pi eceito
temporal no que -se rejiire
normativo, cf e tunc.

a

2 A revogação, contra, iameme, hindo por objeto not ma Milder.
pi °du; seus efeitos pm a o fillufo (ex nunc), evitando, a pal tit de
sua ocoliência, que a norma continue incidindo, mas não
afetando de forma alguma as .situaçães decorrentes de sua
(regular) incidência, no intervalo situado entre o momento da
edição e o da i evogação
3 A não-i epi istinação é regi a aplicável aos casos de levogação
de lei, e não aos casos de inconstitucionalidade E que a not ma
inconstitucional, porque ;lulu ex tune, não teve aptidão pra a
revogar a legislação ante, lot, que, por isso, pet maneceu vigente
4 No caso dos autos, a suspensão da execução das DVCIelos-leis
2 445/88 e 2 449/88, em ra:ão do reconhecimento de sua
inconstllucionalidade pelo STF, com que não tenham essas
leis jamais sido aptas a lealizar o comando qua con/in/lam,
permanecendo a sistemática de recolhimento do PIS.
estabelecida na Lei Complententar 7/70, inalterada ate março de
1996, quando passou a produzir efeito a MP I 212/9.5 (ADM
1 417-0/DF, Pleno, Min Ockivio Geoid, DJ de 23 03 2001)

(REsp 587518 /
PR, Relator: Min. 'MORI ALBINO ZAVASCKI, 1 Turma, Data
do Julgamento: 04 mar 2004, DJ 22 mar 2004, p 254, R.ST.1 vol.
183,p 141)

5 Recut so especial a que se nega provimen(o.

Portanto, o pedido foi apresentado a destempo e, de toda forma, no mérito
ndo caberia raid() à Interessada.

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

(ASSINADO DIGIT'ALMENTE)

José Antonio Francisco
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