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

 

STJ – Regra de transição para prescrição tributária após 

a Lei Complementar nº 118/05 – Manifestação da 1ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça em recurso 

repetitivo – Prazo até 8 de junho de 2010 para 

recuperação de tributos - Apreciação do STF 

 Data 20/05/2010 

 

Em 18 de dezembro de 2009 foi publicado acórdão no Recurso Especial 1.002.932, 

por meio do qual a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que conjuga as duas 

turmas de Direito Público daquela Corte, decidiu, em regime de Recurso Repetitivo, 

alguns pontos da Lei Complementar (“LC”) nº 118/2005. Tal lei diminuiu o prazo para 

os contribuintes recuperarem os valores tributários indevidamente pagos sob regime 

de “lançamento por homologação” ou “autolançamento”, que abrange a quase 

totalidade dos tributos, como IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, ICMS e ISS, por exemplo. 

 

Até vigência da LC nº 118/05, a jurisprudência era no sentido de que, para os 

tributos sujeitos ao autolançamento, o prazo para repetição do indébito era de cinco 

anos contados da homologação, e não do pagamento. Isso porque a extinção do 

crédito tributário ocorre com a homologação (reconhecimento da quitação pelo 

Fisco) e não com o mero pagamento. Nestes casos de autolançamento, a 

homologação normalmente acontecia de forma tácita, ou seja, passados cinco anos 

do pagamento em caso de inexistência de impugnação pelo ente público. Portanto, 

na prática, o contribuinte tinha dez anos para recuperar valores, ou seja, os cinco 

que o Fisco levava para promover a homologação tácita e mais cinco após esta. 

Tratava-se da famosa “tese dos 5+5”, respaldada em centenas de precedentes 

sobre o assunto. 

 

No entanto, a LC 118/05 definiu, a título de interpretação do Código Tributário 

Nacional, que a extinção do crédito tributário nos tributos submetidos ao 

autolançamento se dá quando do pagamento, não quando da homologação. 

Portanto, o prazo para recuperação dos tributos pagos sob tal regime iniciaria a 

partir do pagamento de cada um, e não da sua homologação a acontecer em até 

cinco anos. O propósito da lei foi reverter a interpretação da tese dos “5 + 5” adotada 

pelos tribunais. Isso, inclusive, com efeitos retroativos. Daí a preocupação da nova 

lei em denominar-se “interpretativa”. 



 

 

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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Após avanços e retrocessos, o STJ, por meio do referido recurso repetitivo Resp 

1.002.932, decidiu e confirmou que a LC 118/05 repercute apenas para os tributos 

pagos em sua vigência, ou seja, a partir de 2005, de modo que os valores pagos 

anteriormente ainda se submetem à “tese dos 5 + 5”, o que é favorável aos 

contribuintes e à segurança jurídica. 

 

No mesmo acórdão, o STJ confirmou que a regra dos “5+5” vale para todos os 

valores pagos antes da vigência da LC 118/05, tanto para aqueles que já tinham 

processo em curso antes de tal vigência quanto aqueles sem questionamento 

judicial após publicação da nova lei. 

 

Todavia, o STJ decidiu, no Resp em questão, que mesmo para os pagamentos feitos 

antes de 2005, o prazo máximo para pedido de recuperação é 08 de junho de 

20101, ou seja, cinco anos contados do início da vigência da LC 118/05 (ocorrida em 

09 de junho de 2005). Na prática, isto significa que o prazo para recuperação de 

valores indevidamente pagos, por exemplo, em 2004 não é 2014 (5+5) e sim 2010 (5 

anos a partir do início da vigência da LC 118/05). 

 

Cumpre lembrar que o prazo para recuperação nos termos da LC nº 118/05 abrange 

prazos judiciais e também administrativos. A prevalecer tal tese firmada no 

aludido precedente do STJ, autocompensações e restituições/compensações 

administrativas (PER/DCOMP) de pagamentos indevidos ou a maior efetuados 

até 09.06.2005 somente poderão ser pleiteadas e realizadas até 08 de junho do 

corrente ano. 

 

Registre-se, por fim, que a questão está sendo debatida perante o STF, nos autos 

do RE nº 566.621 em que, após iniciado o julgamento e colhidos os votos de alguns 

Ministros, este restou suspenso em razão do pedido de vista do Ministro Eros Grau. 

 

Diante de tais fatos, recomendamos que, por precaução, os contribuintes que 

pretenderem recuperar valores de tributos pagos que reputam indevidos (tais 

como, a contribuição ao Funrural; as contribuições previdenciárias incidentes sobre 

                                         
1
 Para sermos conservadores, estamos entendendo que o dia 8 de junho de 2010 seria o último para 

recuperação dos tributos. 
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verbas trabalhistas, a exemplo do auxílio doença/acidente pago pelo empregador 

durante os quinze primeiros dias; da gratificação semestral, desde que corresponda 

a participação nos lucros e resultados; da ajuda de deslocamento noturno; do 

adicional de 1/3 de férias; do descanso semanal remunerado; a contribuição social 

sobre o lucro e a CPMF incidentes sobre receitas decorrentes da exportação, entre 

outros), o façam até o dia 08 de junho de 2010, nos termos do que decidiu o STJ 

em sede do regime de recursos repetitivos, até mesmo porque não se sabe como 

será a decisão final a ser proferida pelo STF. 
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