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Prezados Leitores, 

 

Nesta 8ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho de 

Contribuintes, colocamos em foco 

interessante e recente julgado sobre a 

questão da declaração de 

inconstitucionalidade, pelo Supremo 

Tribunal Federal, do prazo decadencial 

de 10 (dez) anos para a constituição dos 

créditos tributários relativos às 

contribuições sociais, e a modulação de 

seus efeitos “ex nunc”, isto é, 

irretroativamente. 

 

Tem-se aí tema de grande relevância 

para os contribuintes que discutem 

administrativamente a questão, buscando 

afastar a aplicação do referido prazo com 

relação a créditos tributários já 

constituídos antes da decisão do 

Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Boa leitura. 

 

 

Decadência de Contribuições 

Previdenciárias – Não Aplicação da 

Modulação de Efeitos do Julgamento 

do STF 

 

“FINSOCIAL - PRAZO 
DECADENCIAL PARA COBRANÇA - 
ARTS. 45 E 46 DA LEI Nº 8.212/91 -
INCONSTITUCIONALIDADE 
RECONHECIDA PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. 
‘MODULAÇÃO’ DOS EFEITOS DA 
DECISÃO . 
A teor de decisão proferida, por 
unanimidade, em sessão de 11.06.2008, 
pela Corte do Eg. Supremo Tribunal 
Federal, o prazo para cobrança das 
contribuições da seguridade social, é de 
5 (cinco) anos. Aplicação de efeitos ex 

nunc da decisão, aplicando-se a 
‘modulação’ tão somente em relação às 
repetições de indébito ajuizadas após a 
decisão de 11.06.2008, não abrangendo, 
assim, os processos judiciais ou 
administrativos já em curso.” 
 
A ementa acima retrata recente decisão 

dos Conselhos de Contribuintes acerca 

da contagem do prazo decadencial para a 

constituição do crédito tributário relativo 

às contribuições sociais. 

 

No caso em tela, a fiscalização lavrou, 

em 30.11.1998, auto de infração para a 

exigência de créditos tributários relativos 
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à contribuição ao Finsocial do fato 

gerador de 31.01.1992, por falta de 

recolhimento. 

 

O contribuinte impugnou a exigência, 

sustentando a ocorrência de decadência. 

Entretanto, a autuação foi mantida pela 

Delegacia da Receita Federal de 

Julgamento sob o argumento de que o 

prazo decadencial das contribuições 

sociais é de 10 (dez) anos, conforme o 

art. 45 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991, 

tendo o processo subido aos Conselhos 

de Contribuintes para julgamento do 

recurso voluntário. 

 

Após julgamento favorável ao 

contribuinte, por maioria, no sentido de 

que o direito à constituição do crédito 

tributário relativo ao Finsocial decai no 

prazo de 5 (cinco) anos contados da data 

da ocorrência do fato gerador (cf. o 

artigo 150, §4º do CTN, c/c o artigo 146, 

III, b, da Constituição Federal), a 

Procuradoria da Fazenda Nacional 

apresentou recurso especial. 

 

Ao analisarem o recurso especial da 

Fazenda, a Câmara Superior de Recursos 

Fiscais determinou, por maioria, o 

retorno dos autos à Câmara recorrida 

para julgamento do mérito, por entender 

que ilegalidade/inconstitucionalidade de 

leis ou atos normativos não são matérias 

a serem analisadas pelos Conselhos de 

Contribuintes. 

 

Após o retorno dos autos à Câmara de 

origem, os Conselheiros deram 

provimento ao recurso voluntário do 

contribuinte, por unanimidade de votos, 

em aplicação da decisão da Corte 

Especial do STF que julgou 

inconstitucionais os artigos 45 e 46 da 

Lei nº 8.212/91, firmando-se o 

entendimento de que o prazo para 

cobrança das contribuições da 

seguridade social é de 5 (cinco) anos. 

 

Contudo, o interessante deste julgado é 

que os Conselheiros entraram no mérito 

da ‘modulação’ dos efeitos desta decisão 

do STF, ou seja, acerca da retroatividade 

ou não dos efeitos desta aos débitos já 

recolhidos com base no prazo declarado 

inconstitucional. 

 

Como já se sabe, o STF decidiu pela 

irretroatividade dos efeitos da decisão 

quanto a valores já recolhidos com base 

no prazo declarado inconstitucional, isto 

é, a União não precisará devolver os 

valores recolhidos após o prazo 

decadencial de cinco anos, ressalvados 

os processos já em curso. No entanto, o 

STF não foi claro quanto à extensão 

desta decisão aos processos 

administrativos em curso. 

 

O importante da decisão proferida pelo 

Conselho é que foi reconhecido que os 

efeitos retroativos da decisão também 

são aplicáveis para os casos em que há 

processos administrativos em curso, não 

se restringindo, assim, à necessidade de 

processos judiciais. 

 

Sendo assim, esta decisão consubstancia 

um importante precedente em favor dos 

contribuintes que estão buscando o 

afastamento do prazo decadencial de 10 

(dez) anos para as contribuições 

previdenciárias apenas na esfera 
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administrativa, ou seja, sem discussão 

judicial. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 
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