
 

 

 

 

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

Ato Declaratório PGFN n.º 03 – Prazo Qüinqüenal para 
Contribuições Previdenciárias – Dispensa de 
Discussão Judicial 

       
Data 28/10/2010 

 

Em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça “STJ” e 
com o despacho proferido pelo Ministro de Estado da Fazenda, Nelson Machado, que 
aprova o parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional “PGFN/CRJ/N.º 
2132/2010”, de 30 de setembro de 2010, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(“PGFN”) publicou o Ato Declaratório n.º 03, em 13 de outubro de 2010, que dispensa a 
interposição de recursos ou apresentação de contestação, além de autorizar a 
desistência dos já interpostos, em ações judiciais que visem obter declaração de que o 
prazo decadencial para a constituição dos créditos relativos às contribuições 
previdenciárias é qüinqüenal, mesmo para créditos constituídos no período entre a 
Emenda Constitucional n.º 08, de 14 de abril de 1977 e a Constituição Federal.  

 

No período em questão as contribuições previdenciárias não possuíam natureza 
tributária e, portanto, sobre elas não eram aplicadas as normas do Código Tributário 
Nacional “CTN”, mas sim as normas previstas pela Lei Orgânica da Previdência Social 
“LOPS” (Lei n.º 3.807, de 26 de agosto de 1960). Esse entendimento foi modificado 
com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 

É importante salientar que a autorização apenas é concedida aos casos nos quais não 
exista outro fundamento relevante para a ação judicial que não seja o prazo 
decadencial qüinqüenal no período em discussão. 

 

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos 
nossos clientes para atendê-los no que for necessário. 

 

Sócios Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 3201-7553 

 



 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 
mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 
esclarecimentos adicionais. 
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