
 

 

 

 

 

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

 

STJ ANALISARÁ NOVAMENTE O PRAZO PARA 

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO  Data 09/12/2011 

 

Aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) o Recurso Especial 

1.269.570, que trata da definição do prazo para restituição de indébitos tributários após 

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

 

Trata-se de julgamento de extrema importância, pois determinará o posicionamento do 

STJ após o Supremo Tribunal Federal (“STF”) ter definido que o prazo de 10 (dez) 

anos para a restituição somente poderá ser aplicado às ações judiciais que já estavam 

em trâmite quando do advento da LC 118/05. 

 

Antes do surgimento da LC 118/05, estava consolidada a jurisprudência, no âmbito do 

STJ, no sentido de que, em caso em que o contribuinte é responsável pela apuração e 

recolhimento do tributo, o prazo para o pedido de restituição deveria ser de 10 anos 

contados do recolhimento indevido (“tese dos 5+5”). Com o advento da Lei, 

determinou-se que o prazo é de 5 anos contados também do pagamento, mudança que 

o legislador pretendeu aplicar, inclusive, às obrigações tributárias surgidas em 

momento anterior à vigência da norma. 

 

Em razão dessa pretensão do legislador alterar sua interpretação do Código Tributário 

Nacional, o STJ, da primeira vez que apreciou a questão, julgou inconstitucional a 

retroatividade da LC 118/05, permitindo que os contribuintes repetissem os indébitos 

dos tributos cujos fatos geradores ocorreram antes da vigência da Lei com base na 
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tese do 5+5, limitando o prazo, contudo, em até cinco anos contados do surgimento da 

nova norma. 

 

Ocorre que o STF, no recente julgamento do RE 566.621, declarou a irretroatividade da 

LC 118/05, porém limitou a aplicação do prazo de 10 (dez) anos às ações que já 

estavam em curso quando da vigência da Lei, o que entendemos equivocado por 

contrariar o entendimento anteriormente consolidado e violar a segurança jurídica. 

 

É neste cenário que o STJ novamente se debruçará sobre o tema, razão da 

importância do julgamento do RESP 1.269.570. Acompanharemos a continuação do 

julgamento, reportando qualquer novidade, sendo que desde já nos colocamos à 

disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 

 

Responsáveis: 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
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Tel.: 55 11 3201-7553 
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