
 

 

 

 

 

M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 

 

STJ DEFINE PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO 

INDÉBITO TRIBUTÁRIO  Data 24/05/2011 

 

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) julgou, na tarde de ontem, o 

Recurso Especial 1.269.570/MG, que trata da definição do prazo para restituição de 

indébitos tributários após a vigência da Lei Complementar nº. 118/05 (“LC 118/05”). 

 

O julgamento revestiu-se de notável relevância, pois consolidou o posicionamento do 

Tribunal após a decisão do Supremo Tribunal Federal (“STF”), no Recurso 

Extraordinário 599.921 (“RE 599.921”), definindo que o prazo de 10 (dez) anos para a 

restituição, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (aquele em que 

contribuinte antecipa o pagamento do tributo sem qualquer participação prévia da 

fiscalização), somente poderá ser aplicado às ações judiciais que já estavam em 

trâmite quando do advento da LC 118/05. 

 

O Ministro Mauro Campbell, relator do caso, esclareceu que a antiga jurisprudência 

do STJ era no sentido de que, apenas aos pagamentos efetuados na vigência 

da LC 118/05 seria aplicável o prazo para repetição do indébito de cinco anos, 

contados a partir do pagamento, ou seja, o artigo 3º da referida Lei somente 

poderia ter efeitos prospectivos.  

 

Contudo, o STF decidiu que o art. 3º somente não  retroagiria para alcançar as 

ações judiciais ajuizadas antes da vigência da referida norma. Em outras 
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palavras, entendeu-se que o marco temporal para aplicação da regra do art. 3º 

da LC 118/05 não seria a data do pagamento, mas sim o momento da 

insurgência do contribuinte contra o recolhimento indevido, i.e., se antes da LC 

118, dez anos, se após, cinco. 

 

Essa, portanto, deverá ser a orientação seguida pela Turmas de Direito Público 

do STJ a partir de então, nos demais casos em que se discute o tema. 

 

Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 

 

Responsáveis : 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
 
Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 61 3252-6155 
 
Júlio César Soares (julio@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 61 3252-6155 


