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Boa leitura. 

 

 

Prazo de decadência aplicável às 

contribuições sociais 

 

“PIS. DECADÊNCIA. RESERVA DE 
LEI COMPLEMENTAR. CTN, ART. 
150, § 4º. PREVALÊNCIA. LEI Nº 
8.212/91. INAPLICABILIDADE. As 
contribuições sociais, inclusive as 
destinadas a financiar a Seguridade 
Social (CF, art. 195), têm natureza 
tributária e estão submetidas ao 
princípio da reserva de lei 
complementar (art. 146, III, b, da 
CF/88), cuja competência abrange as 
matérias de prescrição e decadência 
tributárias, compreendida nessa 
cláusula inclusive a fixação dos 
respectivos prazos, em razão do que o 
Egrégio STJ expressamente 
reconheceu que padece de 
inconstitucionalidade formal o art. 45 
da Lei no 8.212/91, que fixou em dez 
anos o prazo de decadência para o 
lançamento das contribuições sociais, 
em desacordo com o disposto na lei 
complementar.” 
 

Foi formalizado o Acórdão n.º 201-

80.914, cuja ementa foi parcialmente 

transcrita, e por meio do qual o Segundo 

Conselho de Contribuintes decidiu que 

se aplica o prazo decadencial previsto no 

Código Tributário Nacional, de 5 anos, 

para a constituição do crédito tributário 

atinente às contribuições sociais, em 

detrimento do disposto no art. 45 da Lei 

n.º 8.212/91, que dispõe ser tal prazo de 

10 anos. 

 

O Conselho de Contribuintes assim 

decidiu tendo em vista o julgamento da 

matéria pelo Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), que reconheceu a 

inconstitucionalidade de referido artigo 

da Lei n.º 8.212/91. Assim, o Conselho 

de Contribuintes acolheu a 

jurisprudência do STJ. 

 

Esta decisão é bastante positiva, já que o 

art. 1º do Decreto n.º 2.346/97, o qual 

regula os procedimentos a serem 

observadas pela Administração Pública 

Federal em razão de decisões judiciais, 

determina que apenas as “decisões do 

Supremo Tribunal Federal que fixem, de 

forma inequívoca e definitiva, 

interpretação do texto constitucional 
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deverão ser uniformemente observadas 

pela Administração Pública Federal 

direta e indireta”. 

 

Assim, trata-se de um importante 

precedente, pois reconheceu a validade 

da jurisprudência do STJ no caso 

analisado pelo Conselho de 

Contribuintes. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 

 

 

Mandado de Procedimento Fiscal 

 

“MANDADO DE PROCEDIMENTO 
FISCAL – MPF. O Mandado de 
Procedimento Fiscal instituído pela 
Port. SRF nº 1.265, de 22/11/99, é um 
instrumento de planejamento e controle 
das atividades de fiscalização, dispondo 
sobre a alocação da mão de obra fiscal, 
segundo prioridades estabelecidas pelo 
órgão central. Não constitui ato 
essencial à validade do procedimento 
fiscal de sorte que a sua ausência ou 
falta de prorrogação do prazo nele 
fixado não retira a competência do 
auditor fiscal que é estabelecida em lei 
(art. 7º da Lei nº 2.354/54 c/c Dec. lei nº 
2.225, de 10/01/85) para fiscalizar e 
lavrar os competentes termos. A 
inobservância da mencionada portaria 
pode acarretar sanções disciplinares, 
mas não a nulidade dos atos por ele 
praticados em cumprimento ao disposto 
nos arts 950, 951 e 960 do RIR/94. 142 

do Código Tributário Nacional. O 
MPF, todavia, é essencial à validade do 
lançamento quando efetuado com 
fundamento na Lei Complementar nº 
105/2001 – Lei 9.311/96, art. 11, § 3º, 
nova redação dada pelo art 1º da Lei 
10.174, de 09.01.2001, e Decreto nº 
3.724, de 10.01.2001, por se tratar de 
normas formais ou procedimentais que 
ampliam o poder de fiscalização com 
aplicação imediata, alçando fatos 
pretéritos, consoante o disposto no 
artigo 144, § 1º, do Código Tributário 
Nacional. 
 

CONFISSÃO DE DÍVIDAS – DIPJ E 
DCTF – Nos anos de 1999 e 2000 os 
valores constantes da Declaração 
Integrada de Informações da Pessoa 
Jurídica – DIPJ – não mais 
configuravam confissão de dívida em 
relação ao Imposto e às contribuições. 
Somente até o ano de 1998, exercício de 
1999, nessa declaração constava essa 
informação. A partir do ano calendário 
de 1999, deixou de ser declaração de 
dívida, passando a ter caráter 
meramente informativo. Com a 
extinção da Declaração de 
Rendimentos da Pessoa Jurídica 
(DIRPJ) pelo artigo 6º da IN SRF nº 
127, de 30/10/1998 e a criação da 
DCTF (art. 1º da IN SRF nº 126, de 
30/10/98), a confissão de dívidas passou 
a ser feita apenas nas DCTFs.” 
 

Este acórdão trata de autuação pela falta 

de recolhimento de valores relativos à 

CSLL, não declarados ou declarados a 

menor, correspondentes aos períodos 

trimestrais de março de 1999 a dezembro 

de 2001. 
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A empresa impugnou a exigência, 

sustentando, preliminarmente, a nulidade 

do auto de infração por não detalhar a 

irregularidade praticada e por ausência 

de indicação do dispositivo legal que 

desse respaldo ao lançamento. 

 

No mérito, a empresa autuada alegou 

que apresentara a sua declaração de 

imposto de renda referente aos 

exercícios de 2000 e 2001, anos 

calendários de 1999 e 2000, pelo regime 

trimestral do lucro presumido, bem 

como que os valores lá consignados 

foram os mesmos dos apurados pela 

fiscalização nos respectivos trimestres, 

não tendo ocorrido omissão de 

rendimentos ou declaração inexata. 

Dessa forma, sustenta que houve 

confissão de dívida, descabendo 

lançamento de ofício, e sim inscrição do 

crédito tributário declarado em dívida 

ativa. Quanto aos trimestres do ano de 

2001, alegou que o prazo para a 

apresentação da declaração ainda não 

havia expirado, motivo pelo qual não há 

que se alegar que o contribuinte teria 

realizado declaração a menor. 

 

A DRJ, reconhecendo a impertinência do 

fundamento legal da exigência, 

determinou a lavratura do auto de 

infração complementar, a fim de que 

fosse alterado o enquadramento legal do 

lançamento.  

 

Após ciência do auto complementar, o 

contribuinte apresentou impugnação, na 

qual argüiu sua nulidade por ausência de 

apresentação à fiscalizada do Mandado 

de Procedimento Fiscal, o que seria 

indispensável para que o contribuinte 

conhecesse os limites da ação fiscal. 

 

A DRJ julgou procedente o lançamento, 

por entender que o auto de infração 

complementar contém a correta 

capitulação legal, não se justificando a 

anulação do ato. Além disso, entendeu a 

Turma Julgadora que a falta de ciência 

ao sujeito passivo do MPF não enseja a 

nulidade do auto de infração, 

constituindo o MPF mero instrumento 

interno de planejamento e controle das 

atividades de fiscalização, não sendo 

necessária à sua validade a ciência do 

contribuinte. Por fim, decidiu a DRJ que, 

a partir do exercício de 2000, ano 

calendário de 1999, a DIPJ deixou de ser 

declaração de dívidas, revestindo-se de 

caráter meramente informativo, sendo 

instituída a Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários Federais – DCTF, 

que passou a ser único instrumento hábil 

à confissão de dívidas.  

 

Ao analisar o recurso voluntário 

interposto pelo contribuinte, o 

Conselheiro Relator, em seu voto, negou 

provimento ao recurso.  

 

Deveras, verifica-se pela leitura do voto 

condutor do acórdão ora comentado, que 

o Conselheiro relator ratificou o 

argumento utilizado pela DRJ no sentido 

de que a falta de exibição do MPF ao 

contribuinte não é razão para nulidade 

do auto de infração, uma vez que se 

trata, primordialmente, de um 

instrumento de planejamento e controle 

das atividades da fiscalização, assim 

como para que o contribuinte saiba que o 

servidor está autorizado a fiscalizá-lo.  
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Todavia, observou o Conselheiro Relator 

que, nos casos de lançamentos fiscais 

efetuados com fundamento na Lei 

Complementar n.º 105/2001 e no artigo 

11, §3º, da Lei n.º 9.311/96, os quais 

prevêem a possibilidade de utilização de 

dados bancários dos contribuintes pelas 

autoridades fiscais, é essencial a 

existência do MPF para a validade do 

lançamento.  

 

Tem-se aí o ponto mais relevante desse 

acórdão. Com base neste precedente, 

terão os contribuintes forte argumento 

para pleitear a nulidade de autuações por 

omissão de receitas verificadas por meio 

de informações prestadas pelas 

instituições financeiras, nas quais haja 

vício no MPF.  

 

Em que pese haver menção à Lei n.º 

9.311/96, a qual instituía a CPMF e já 

perdeu vigência, entendemos que a força 

do argumento, para futuras autuações, 

persiste, uma vez que foram criados 

novos meios de informação de dados 

bancários às autoridades fiscais, em 

especial aqueles previstos na Instrução 

Normativa da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil n.º 802/2007 - 

(“IN/SRFB”). 

 

Por fim, entendeu o Conselheiro Relator 

que a DIPJ, anteriormente instrumento 

hábil à declaração e à confissão de 

dívidas, foi substituída nesta função pela 

DCTF, configurando, a partir de então, 

único instrumento de confissão de. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado, 

bem como fornecer o inteiro teor para os 

interessados. 
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