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RESUMO

Objetivou analisar os efeitos advindos da vigência da Lei Complementar nº 
118/2005, relativamente ao novo início de decurso de prazo prescricional para 
interposição das ações de repetição de indébitos dos tributos sujeitos à 
homologação. Abordou, inicialmente, os principais aspectos da homologação, 
conceito, origem e aplicação no âmbito da atividade administrativa de lançamento. 
Analisou, ainda, a antiga tese do prazo decenal para prescrições destas ações, 
popularmente conhecida como “tese cinco mais cinco”, restando ao presente 
trabalho monográfico a avaliação quanto o alcance da LC nº 118/2005 para os feitos 
anteriores à sua vigência. Observou-se, outrossim, o posicionamento jurisprudencial 
e enfoque doutrinário atualizado sobre os seus efeitos retroativo e prospectivo. Por 
fim, verificaram-se as implicações decorrentes desta alteração legislativa, 
principalmente no que tange ao instituto da segurança jurídica e da irretroatividade 
da norma tributária inovadora. A pesquisa tem bases doutrinárias fundadas na 
literatura publicada em livros, revistas, repositórios de jurisprudência, internet e leis 
sobre a matéria. Concluiu-se pela não aplicabilidade dos efeitos retroativos 
atribuídos ao mencionado diploma legal, garantindo regra de transição para adequar 
a situação dos contribuintes cujo prazo prescricional tenha se iniciado na vigência da 
lei velha. 

Palavras-chave: Lei Complementar nº 118/2005; retroatividade; lei interpretativa 
tributária; homologação; prescrição; repetição de indébito; direito intertemporal. 
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INTRODUÇÃO 

A prescrição tributária, relativamente ao ajuizamento de ações de 

repetição de indébito dos tributos sujeitos à homologação, sofreu grandes alterações 

após o advento do artigo 3º da Lei Complementar nº 118/05, publicada em 

09.02.2005, com vacatio legis de 120 dias, cujo conteúdo veio modificar 

significativamente o início da contagem do prazo para a restituição judicial do tributo. 

Esta modificação ameaçou indiretamente direitos fundamentais 

basilares conferidos pela Carta Magna, quais sejam, a segurança jurídica e o direito 

de ação, pois, à época, muito dos jurisdicionados acreditavam ter à sua disposição 

prazo de dez anos para o ajuizamento de suas restituições.  

Surpreendidos com a edição do novel diploma, que afetou 

retroativamente o entendimento jurisprudencial, muitos contribuintes que 

acreditavam gozar ainda de lastro temporal suficiente para o manejo de demandas 

ação constataram, na data da publicação da norma, que seu direito supostamente 

há muito já havia perecido. 

Tendo em vista a restrição de um benefício tão significativo para toda a 

sociedade, faz-se necessário uma análise minuciosa sobre a aplicabilidade imediata 

e retroativa desta norma, a fim de verificar o seu real alcance, bem como a solução 

jurídica atual para aqueles que, às vésperas da publicação da lei, criam possuir 

direito que, logo em seguida, foi drasticamente reduzido e, porque não dizer, 

sumariamente eliminado. 

Na modalidade de lançamento por homologação, prevista no art. 150 

do Código Tributário Nacional (CTN), o sujeito passivo tem o dever de antecipar o 

pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, para que esta possa, 

apenas posteriormente, revisá-lo e homologá-lo. Desta feita, incube ao próprio 

contribuinte declarar e recolher o imposto, ficando esta atividade, contudo, pendente 

de conferência pelo Fisco.  



A homologação, por sua vez, pode ser expressa ou tácita, sendo a 

primeira mais rara, eis que exigiria atividade fiscalizatória nos livros do contribuinte 

para certificar a regularidade de todos os recolhimentos em determinado período – o 

que seria inviável ante o elevado número de tributos submetidos à homologação, 

como, por exemplo, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), Programa de Integração Social 

(PIS), entre outros. 

A homologação tácita, por sua vez, muito mais comum, encontra-se 

regulada pelo § 4º do art. 150 do CTN, nos seguintes termos: 

§ 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar 
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda 
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 
fraude ou simulação. 

O entendimento anterior à edição da lei sob comento era de que a 

Administração Pública possuía cinco anos do pagamento antecipado para se 

manifestar acerca dos procedimentos realizados pelo sujeito passivo, podendo 

revisá-los e concluir pela inexistência de erro ou efetuar o lançamento do tributo de 

ofício, mediante autuação.  

  No silêncio da Fazenda Pública, destarte, dar-se-ia por encerrado o 

direito do Fisco de constituir o crédito tributário através do lançamento em razão do 

referido decurso de prazo. 

Acrescente-se, ainda, à presente explanação, que o artigo 168, I do 

Código Tributário Nacional (CTN) determina que o início do prazo de cinco anos 

para a restituição de tributo pago a maior se inicia na data de extinção do referido 

crédito tributário. Ora, como já mencionado, os impostos sujeitos à homologação 

tem a peculiaridade de se extinguirem somente após a ocorrência da homologação, 

ou seja, após cinco anos, vez que a modalidade tácita é a mais corriqueira e viável 

ao Fisco, proporcionando ao contribuinte o prazo decenal para repetição de indébito 

tributário. 



Seguindo este raciocínio, em 1995, o Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) chancelou a famosa tese do "cinco mais cinco”, na qual o contribuinte contaria 

com dez anos para requerer judicialmente a compensação do pagamento indevido. 

Entretanto, no início de 2005, a LC nº 118/05, editada sob o pretexto de 

adequar o CTN à realidade da nova legislação de falência, trouxe em seu artigo 3º o 

seguinte comando legal: 

Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito 
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por 
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º 
do art. 150 da referida Lei (grifos inovados). 

O contribuinte viu-se, então, acuado defronte indigitada norma que, sob 

o supedâneo de se tratar de lei interpretativa, pretendia-se fazer retroativa em 

função do que preleciona o artigo 106, inciso I, do CTN, que garante a aplicação da 

norma à fato pretérito desde que para fins interpretativos. 

A novel legislação ameaçou não só a posição do STJ como guardião 

da legislação federal, mas flagrantemente atingiu o princípio da segurança jurídica, 

fazendo com que milhares de contribuintes que acreditavam possuir um prazo de 

dez anos para ingressar com a restituição tivessem seu direito de ação amplamente 

tolhido por inesperada alteração legislativa. 

Nesse contexto, faz-se necessário investigar o atual posicionamento 

daquela Corte ante a problemática que se insinuou, bem como expor a análise 

doutrinária que é dada ao tema, a fim de verificar o verdadeiro alcance da LC nº 

118/05, cujo artigo 3º investiu contra o direito do contribuinte de forma temerária, 

gerando insegurança à credibilidade do STJ como o protetor da ordem jurídica 

federal.  

Basicamente, procurar-se-á verificar a viabilidade e aplicabilidade dos 

efeitos retroativos do artigo 3º da LC nº 118/05, bem como o contexto histórico de 

sua edição e o atual posicionamento jurisprudencial acerca do tema, no que tange a 

elucidação das seguintes questões: 

1) À luz da hermenêutica jurídica, o artigo 3º da LC nº 118/05 é 

realmente interpretativo? 



2) Qual o atual entendimento do STJ e como a doutrina tem se 

posicionado sobre a interpretação autêntica, qual seja, a emanada 

pelo Poder Legislativo? Em outras palavras, existiria ameaça ao 

princípio da tripartição funcional de poderes? 

3) Esta norma estaria compatibilizada com as demais cláusulas legais 

e constitucionais, tomando por base os princípios da anterioridade, 

da segurança jurídica e, por conseguinte, o direito adquirido e o ato 

jurídico perfeito? 

4) Qual seria o alcance desta retroatividade: estaria cingida a todos 

fatos pretéritos ou somente aos que não tiveram sua demanda 

ajuizados até a vacatio legis da norma? 

No que tange à metodologia do trabalho a ser desenvolvido, cabe 

salientar que as pesquisas são de tipo bibliográfica – expondo a problemática por 

meio de opiniões de especialistas da área com obras literárias, além de revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita, que envolvam o objeto da monografia – e 

documental – analisando diplomas legais, possíveis projetos de lei e resoluções 

pertinentes ao tema, tendo por base sempre a Constituição vigente e os Princípios 

Gerais do Direito. 

Quanto à utilização dos resultados, salienta-se que a pesquisa é pura, 

pois tem o fim tão-somente de acrescentar o conhecimento acerca da matéria sob 

análise, não possuindo aplicação específica em casos concretos. 

No tocante à abordagem, pode-se dizer que a pesquisa é qualitativa, 

pois visa o estudo em um número restrito de pessoas, abordando e aprofundando a 

compreensão das ações humanas em relação à matéria.

Ademais, em relação aos objetivos do trabalho, cumpre destacar que a 

pesquisa será descritiva – estudando a natureza e características de determinados 

fatos sociais, descrevendo-os e descobrindo suas freqüências; preocupa-se em 

identificar, explicar e interpretar os fatos – e exploratória – pela busca de ampliação 

das informações sobre a matéria, no intuito de aprimorar idéias e auxiliar na criação 

de hipóteses para pesquisas vindouras. 



O primeiro capítulo deste trabalho abordará inicialmente noções gerais 

importantes do Direito Tributário, explicitando de maneira sintética alguns dos 

institutos necessários para completa intelecção do tema. Serão analisadas as figuras 

da obrigação, crédito e lançamento tributário, a fim de delimitar a singularidade em 

que os impostos sujeitos à homologação estão submetidos, vez que se trata de 

modalidade bastante particular à base teórica dos institutos retromencionados. 

Por sua vez, o segundo capítulo exporá objetivamente sobre o 

cabimento da repetição de indébito na seara tributária, cingindo-lhe as limitações 

inerentes à matéria, apresentando, outrossim, a tese dos “cinco mais cinco” , a sua 

extinção ante o advento da LC nº 118/05 e o contexto político do nascedouro desse 

novel diploma. 

O terceiro capítulo terá início com o estudo acerca das leis 

interpretativas e a interpretação autêntica, ou seja, aquela emanada pelo próprio 

ente responsável pela criação da norma, bem como será feita abordagem do 

alcance retroativo da lei face os princípios da irretroatividade, segurança jurídica e 

divisão funcional de poderes, buscando o enfoque histórico-jurisprudencial sobre o 

tema, enfatizando a primeira decisão relativa à matéria no STJ – da qual serviu de 

base para uniformização do posicionamento desse Pretório Excelso. 

Paralelamente, o quarto capítulo abordará a polêmica quanto à 

modulação do alcance prospectivo da lei, especialmente no que tange aos fatos 

pretéritos que já perfaziam mais de cinco anos quando da vigência da lei e que 

ainda não haviam sido ajuizados judicialmente. 

 Finalmente, o quinto capítulo trará a conclusão sobre o tema, 

expondo a solução para as questões aventadas neste intróito, as quais serão 

devidamente explicitadas no decorrer deste trabalho monográfico, analisando a 

possibilidade aplicabilidade retroativa do artigo 3º da Lei Complementar nº 118/05, 

com o devido enfoque jurisprudencial e doutrinário sobre o tema, apresentando qual 

a solução mais adequada para a contagem de prazo das situações que envolvam 

fatos pretéritos à lei nova, mas que ainda não tinham sido ajuizados até o seu prazo 

de vigência. 



1. O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 

1.1. Obrigação, crédito e lançamento tributário: conceitos e aspectos gerais 

  Inicialmente, cumpre destacar que a palavra obrigação tem origem no 

latim obligatio, que quer dizer a ação de prender ou empenhar a vontade. Somente 

quando duas ou mais pessoas em interação intersubjetiva assumem deveres 

correspectivos é que esta relação passa a ter importância e apresenta reflexos para o 

mundo jurídico. 

  Na lição de Pontes de Miranda (1984, p. 12), por sua vez, é “a relação 

jurídica entre duas (ou mais) pessoas, de que decorre a uma delas ao debitor, ou a 

algumas, poder ser exigida, pela outra, creditor, ou outras, prestação”. Para o insigne 

civilista Caio Mário da Silva (2000, p.132), lato sensu, trata-se do “vinculo jurídico em 

virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação economicamente 

apreciável”. 

  Para o Direito Tributário, a acepção não poderia ser diferente, cuja 

particularidade reside apenas na singularidade de objeto e sujeitos: a obrigação será 

uma prestação de natureza tributária, cujo credor é o Estado. Não existe, portanto, um 

conceito que seja imanente apenas ao ramo do Direito Tributário, posto que, como 

Direito Obrigacional que é, sua definição é plenamente albergada, mutatis mutandis, 

pelas construções do Direito Privado. 

  Em compêndio sobre o tema, Luciano Amaro (2006, p.245) delimita o 

nascedouro deste instituto à ocorrência de fato previamente descrito em lei (comumente 

denominado de fato gerador), cuja realização tem aptidão para gerar um dever de dar, 

fazer ou não fazer no interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos. 

A lei define as situações ou hipóteses que sujeitam alguém à obrigação de 
pagar tributo. Geralmente o legislador escolhe certas manifestações, positivas 
e concretas de capacidade econômica da pessoa, como o patrimônio, a 
renda, o emprego desta surpreendido através de um ato, fato material ou 
negócio jurídico (Baleeiro, 1999, p.703). 

  O acontecimento de fato imponível, tributável, enquadrado na hipótese de 

incidência descrita em lei, igualmente gera para o Fisco a criação de um crédito de 



ordem tributária, que, por sua vez, conforme art. 139 do CTN, decorre da obrigação e 

tem a mesma natureza desta, em descrição assim sintetizada pelo eminente jurista 

Hugo de Brito Machado (2007, p. 199):  

O crédito tributário, portanto, é o vínculo jurídico, de natureza obrigacional, 
por força do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o 
contribuinte ou responsável (sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da 
penalidade pecuniária (objeto da relação obrigacional).   

  Em suma, a hipótese de incidência é a descrição legislativa abstrata 

que, implementada, implica a incidência da norma tributária. Esta, por sua vez, dá-se 

com a ocorrência do fato gerador, que também faz nascer a obrigação tributária e, 

conseqüentemente, oportuniza ao Estado a constituição do respectivo crédito. De 

outra forma não é o ensinamento da lavra do conspícuo Roque Carrazza (2006, p. 

506):  

(...) a obrigação tributária, ao nascer, já tem um crédito: o crédito tributário. 
Este crédito, porém, no mais das vezes, nasce com características de liquidez 
e de incerteza, que precisam ser afastadas. (...) Pois bem, a liquidação do 
crédito tributário é levada a efeito por intermédio de um ato administrativo 
chamado lançamento. 

  Registre-se, ainda, que segundo a legislação de regência compete 

somente à autoridade administrativa a constituição definitiva deste crédito através do 

lançamento:  

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir 
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 
da penalidade cabível.  

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada 
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (grifos inovados). 

  Daí se pode concluir que a participação do órgão público 

fazendário é inarredável, não se aceitando dispensa. A atividade do lançamento é 

que constitui o crédito tributário, mas este é apenas ato declaratório da obrigação 

correspondente, pois esta sempre existiu, apenas ainda não havia sido declarada 

para se tornar exigível: para o direito tributário, a obrigação não é simultânea e 

íntima ao crédito, como ocorre no direito privado. O crédito somente surge a 

posteriori, com o lançamento do crédito tributário. 



É que, com a ocorrência do fato jurídico, nasce a obrigação tributária, uma 
relação intersubjetiva, mas algumas das propriedades que lhe são 
inerentes, como exigibilidade e coercibilidade – atributos exercitáveis por 
meio da ação ou da necessária intervenção do Poder Judiciário – são 
apenas virtuais, estando potencialmente presentes. É apenas por meio da 
dinâmica de atuação da norma que se atualizam tais atributos de que é 
dotado o direito de crédito da Fazenda Pública (Baleeiro, 1999, p. 772). 

  A expressão “lançamento” corresponde ao instituto italiano do 

“accertamento”, que quer dizer acertamento, determinação, liquidação. Trata-se do 

ato de apuração, cálculo e identificação do tributo para pagamento pelo sujeito 

passivo, a fim de que a obrigação tributária possa ser concretizada em crédito para 

garantir-lhe os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade.  

  Neste sentido, cumpre evidenciar que existem três modalidades de 

lançamento no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista o grau de participação do 

sujeito passivo no seu procedimento de formação: de ofício, por declaração e por 

homologação.  

  O primeiro é realizado por iniciativa da própria autoridade 

administrativa, sem interferência do contribuinte; o segundo é concretizado pela 

Fazenda em face de declaração fornecida pelo sujeito passivo; o terceiro, de cujo 

procedimento não participa o Fisco, respalda-se na conduta do próprio contribuinte 

que envia declaração de tributos e efetua o pagamento prévio do mesmo, ficando 

sujeito à conferência da atividade pelo órgão Fazendário, consoante melhor será 

explicitado a seguir. 

1.2. Lançamento por homologação 

  Atualmente, os tributos de maior conotação financeira são recolhidos 

através desta modalidade, vez que exige um aparelhamento mais reduzido da 

máquina pública para a sua operacionalização. 

  A prevalência de tributos calculados e pagos pelo cidadão na realidade 

brasileira é conseqüência de um período em que os recursos de informática tornam 

mais dinâmicos o vínculo entre os sujeitos desta relação, trazendo o contribuinte 

para uma posição mais participativa, ao tempo em que abre a possibilidade de a 

Administração Fazendária deixar em segundo plano sua tarefa de arrecadação para 

priorizar o exercício de sua competência no âmbito de gestão tributária.  



  De fato, existe um dever inerente ao cidadão de colaborar com o 

Estado, cujos liames não estão estabelecidos de forma concreta, mas são 

encontrados de maneira difusa na Constituição, bem como também reconhecido por 

renomados juristas. 

O sujeito passivo e mesmo terceiros, de alguma forma relacionados com a 
obrigação tributária, têm o dever de colaborar com a administração. (...) É 
no caso dos tributos lançados por homologação, como vimos, que se 
manifestam em maior grau, extensão e onerosidade os deveres de 
colaboração com a Administração Fazendária. O procedimento inerente 
ao lançamento por homologação transfere ao sujeito passivo toda a 
responsabilidade pelo levantamento de dados, apuração dos fatos e mesmo 
pela aplicação correta da lei ao caso concreto, o que supõe, inclusive, a 
compreensão adequada do Direito (Baleeiro, p.831). (grifos inovados). 

  Para esta modalidade, então, o sujeito passivo tem o dever de apurar o 

montante devido, efetuar o pagamento, declará-lo tempestivamente e recolher a 

importância devida, antes de qualquer manifestação do Fisco. Surgem 

questionamentos, contudo, quanto à natureza jurídica deste procedimento, pois, 

diante da premissa levantada na seção anterior, o lançamento é atividade vinculada 

à Administração Fazendária.  

  Vale transcrever, desta feita, para análise depurada do presente 

instituto, a seguinte definição, que encontra guarida no CTN: 

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos 
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a 
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente a homologa. 

  Pela leitura do artigo supra, não restam dúvidas de que esta modalidade 

de lançamento possui, nas palavras de Luciano Amaro (2006 p.362), “uma enorme 

dose de artificialismo”, já que os encargos de apuração e recolhimento estão adstritos 

ao sujeito passivo, competindo-lhe a responsabilidade por todos os trâmites atinentes 

ao lançamento, sem contudo realizá-lo, pois, conforme anteriormente dito, este é 

exclusivo da Administração Pública (art. 142, do CTN).  

  Para este jurista, “teria sido melhor dizer que, nessas hipóteses, o 

lançamento é desnecessário, ou melhor, o lançamento só se faria necessário se o 

sujeito passivo se omitisse no seu dever legal de recolher corretamente o valor 

legalmente exigido”.    



  Não é para menos que este é considerado um dos institutos mais 

controversos do Direito Tributário. A própria jurisprudência e parte da doutrina 

equivocaram-se ao inicialmente nomeá-lo de autolançamento, termo questionável que 

vai de encontro aos preceitos do Sistema Tributário Nacional, pois retiraria do Fisco a 

obrigação inafastável e vinculada de efetuar o lançamento.  

  Em contrapartida, Hugo de Brito Machado (2007, p. 211) não concebe a 

existência de tributo sem lançamento:  

Exatamente porque o tributo é um direito indisponível, a atividade de 
lançamento é vinculada e obrigatória. A autoridade administrativa dela 
incumbida não tem a faculdade de exercitá-la, ou não, a seu critério. É obrigada 
a exercitá-la sempre que no mundo fenomênico se configurar a situação na 
qual o lançamento é cabível. (grifos inovados). 

(...) se por tributo entendemos uma prestação pecuniária compulsória que 
depende de acertamento, e se a lei atribui ao fisco competência para fazê-lo 
independentemente da vontade do contribuinte, tem-se de concluir pela 
impossibilidade jurídica de tributo sem lançamento.

  Ainda que parte minoritária da doutrina critique o apego com que os 

antigos tributaristas se agarram aos antigos conceitos, obstruindo o progresso e 

forçando a necessidade de criação de ficções jurídicas, seria possível harmonizar estas 

acepções tão díspares?  

  José Hable (2007, p. 188), autor de obra específica sobre a extinção do 

crédito tributário pelo decurso do prazo, defende que somente seria privativo da 

Administração Fazendária o ato de lançamento (CTN, art. 142, caput), não havendo 

dificuldade alguma em caracterizar as atividades do sujeito passivo, prévias à 

homologação ou ao ato de lançamento, como procedimentos de lançamento: 

Há de se concordar que diante das disposições do CTN, o que é privativo da 
autoridade administrativa é a constituição do crédito tributário pelo ato de 
lançamento, ou seja, somente a autoridade fazendária é que tem a 
competência para constituir o crédito tributário pelo lançamento tributário. E, 
então, poderia o crédito tributário ser constituído sem o ato de lançamento, e 
ainda, por alguém senão a autoridade administrativa competente? 

  Para esclarecer o questionamento retro, Hable evidencia ensinamento de 

Eurico Marcos Diniz de Santi, em seu livro Decadência e Prescrição no Direito Tributário 

(2001, p.199), cuja tese elucida: 

O lançamento tributário, no Sistema Tributário brasileiro, não é a única forma de 
constituição do crédito tributário. O crédito poderá ser constituído, ainda, 
segundo o CTN, pelo ato de formalização do sujeito passivo naqueles tributos 



cuja legislação atribua ao particular o dever de antecipar o pagamento, sem 
prévio exame da autoridade administrativa. E, embora, em casos muito 
específicos, também pela via judicial, mediante decisão de mérito que 
expressamente constitua o crédito tributário. 

  Destarte, embora não esteja envolvido em todo o procedimento lançatório, 

o Fisco resguarda para si, em última instância, o poder-dever de efetuar o lançamento, 

cabendo ao cidadão apenas o auxílio através de atividades acessórias que estão sob o 

controle da Fazenda Pública que, ao tomar conhecimento, homologa-as ou não. 

1.3. Homologação expressa e tácita 

  Vencido este primeiro obstáculo, resta, por fim, analisar como se dá essa 

conferência da regularidade formal do recolhimento pela autoridade fazendária.  

  O caput do artigo 150 do CTN, em sua parte final, define implicitamente os 

meandros da homologação expressa, a qual se realizaria quando a Administração 

analisasse os procedimentos de apuração, declaração e pagamento feitos pelo 

contribuinte, explicitamente indicando em seus livros fiscais a inexistência de erros, 

dando por quitada as eventuais obrigações tributárias originadas em período anterior à 

data da homologação. 

  Em virtude de quão dispendiosa poderia ser a realização desta aferição, 

tanto em relação ao tempo quanto à quantidade de auditores disponíveis para efetuar a 

tarefa (tendo em vista que a análise de alguns autos de infração, em julgamento 

administrativo de primeira instância, pode chegar a mais de cinco anos), torna-se quase 

irrisória e praticamente inexistente a ocorrência deste fato. 

  Insta-se, portanto, descrever a espécie de homologação mais freqüente 

no cotidiano da relação contribuinte-fisco, constante no parágrafo quarto do art. 150, do 

CTN: 

Art. 150 (...) 
...................................................................................................................................
...... 
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar 
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda 
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 
fraude ou simulação (grifos inovados). 



Decorridos cinco anos sem que a Fazenda se manifeste, perece o direito 

da autoridade fazendária de constituir o crédito e efetuar-lhe o lançamento, podendo o 

contribuinte considerar definitivamente extinto o crédito. Este comando legal obedece o 

preceito constitucional da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 

1988), efetivado neste caso pelo decurso do tempo, consoante lição de Hugo de Brito 

Machado (2007, p. 206): 

A homologação tácita, repita-se, é apenas uma fórmula destinada a preservar a 
segurança jurídica, evitando que se eternize uma situação de pendência. Com 
o decurso do prazo de cinco anos contado do fato gerador do tributo, terá o 
contribuinte que efetuou o pagamento da quantia por ele apurada a certeza de 
que pagou bem. 

Esta proteção tem por objetivo resguardar o sujeito passivo ante as 

numerosas prerrogativas garantidas pela legislação ao Fisco: acaso fosse possível a 

Administração indefinidamente efetuar o lançamento dos créditos, aumentar-se-iam os 

riscos inerentes à atividade empresarial, bem como a desconfiança do mercado externo 

para investimentos no território nacional. 

Portanto, ainda que o Estado, de certa forma, “privatize” a arrecadação 

tributária, conferindo a si ainda o direito de controle dos procedimentos realizados pelo 

contribuinte, deve arcar também com o ônus do transcurso do tempo face sua inércia. 

   



2. A REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO 

  Esclarecido o modus operandi e as particularidades do lançamento por 

homologação, cumpre esmiuçar o dies a quo em que tem início o prazo para restituição 

dos pagamentos indevidos realizados pela contribuinte, pois assim como o princípio da 

segurança jurídica lhe resguarda o direito à homologação ante a inércia do Fisco, a 

outra face da moeda deste preceito também garante à Administração não ter de ficar à 

mercê ad eternum de eventual pedido de restituição de indébito tributário.  

  Este instituto está albergado pelo Princípio Geral do Direito que proíbe o 

enriquecimento sem causa à custa de outrem, de tal forma que, para evitar o 

locupletamento indevido (ainda que sem dolo), faz-se imprescindível retornar ao status 

quo ante da relação jurídica, conforme ensina o Código Civil de 2002: 

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a 
restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de 
cumprida a condição. 

  Ocorrendo distorção ou alteração do equilíbrio da relação jurídica na 

esfera patrimonial, o CTN também autoriza o direito de pleitear o resgate dos valores 

pagos indevidamente ou a maior aos cofres públicos, desde que o faça no período de 

cinco anos contados da data de extinção do crédito tributário: 

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à 
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu 
pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos: 

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o 
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou 
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 

Desta feita, não somente nas obrigações civis como nas tributárias, a 

actio nata, o nascimento do direito de ação, é gestada quando da ocorrência de lesão 

(pagamento indevido ou maior que o devido), gerando para o titular a pretensão de se 

ver restabelecido por aquele que o lesou, podendo exercê-la num determinado lapso de 

tempo, sendo este de natureza prescricional, consoante disciplina o Novo Código Civil: 

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, 
pela prescrição (...) 



  Portanto, para a teoria do actio nata, a prescrição é um direito subjetivo, 

pois depende da vontade de outrem que provoque uma lesão, ante a inércia do titular 

do direito em determinado prazo contado da data da lesão, nasce a prescrição e a 

perda do direito de ação.  

Estas noções, ainda que da lavra civilista, são plenamente aplicáveis ao 

Direito Tributário, inexistindo uma espécie normativa denominada prescrição tributária, 

posto que apenas singulariza quanto à questão de contagem do prazo para os indébitos 

de natureza tributária 

Esse perdão jurídico, especificamente no que tange à repetição de 

indébito, é o ato do estado que reteve para si importância que não deveria, lesionando o 

patrimônio do contribuinte, fazendo nascer para este o direito de restituição que deve 

ser exercido no prazo de cinco anos. Assim, caso quede-se inerte o lesionado, registrar-

se-á a prescrição da pretensão e a cessação do direito de ação. 

 Quanto ao dies a quo, ou seja, dia para início da contagem desse 

prazo na seara tributária, convencionou-se que seria, regra geral, contado a partir da 

data do pagamento, ou seja, da retenção indevida. Contudo, o CTN trouxe uma 

particularidade quanto ao início do prazo nos tributos sujeitos à homologação, 

consoante se verá no decorrer deste capítulo. 

2.1 A tese do cinco mais cinco1

No que tange aos impostos sujeitos à homologação, para o solve et 

repete, o sujeito passivo também se enquadra na dilação qüinqüenal para reclamar o 

direito de reaver o indébito. A diferença no prazo entre as modalidades resulta, contudo, 

justamente em qual seria o momentum em que se inicia esta contagem: 

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo 
de 5 (cinco) anos, contados: 

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do 
crédito tributário;(grifos inovados)

                                                
1 Atente-se que a corrente explanação será feita sem a observação da edição da LC nº 118/05, cuja 
vigência afetou de maneira irreparável a interpretação judicial dada à data do início do prazo para 
repetição de indébitos dos impostos sujeitos à homologação. Para análise da tese do “cinco mais cinco” 
faz-se necessário ignorar a introdução da referida lei no ordenamento jurídico, vez que completamente 
antagônicas.



 Este prazo é erigido pela jurisprudência como sendo de origem 

prescricional, instituto jurídico de direito material que extingue a pretensão relativa a 

determinado direito após o decurso do lapso temporal fixado em lei. Assim, ocorrendo 

lesão a direito, nasce para a parte atingida a pretensão de compensar o dano causado, 

cingida, contudo, a um período limítrofe estabelecido por lei para exercê-la. 

Para o estabelecimento deste limite temporal, o inciso I do artigo 168 do 

CTN determina que o dies a quo em que este prazo prescricional passará a correr é o 

da extinção do crédito tributário. No caso específico dos impostos sujeitos à 

homologação, esta extinção ocorre quando da homologação do lançamento:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
...................................................................................................................................
...... 
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do 
disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º; 
Art. 150 (...) 
................................................................................................................................... 
§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo 
extingue o crédito, sob condição resolutória2 da ulterior homologação ao 
lançamento. 
................................................................................................................................... 
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública 
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 
fraude ou simulação (grifos inovados). 

  Conforme anteriormente alentado, vez que a homologação tácita tem sido 

mais corriqueiramente aplicada para a atividade arrecadatória no Brasil, ocorria 

freqüentemente que o sujeito passivo tivesse a sua disposição o prazo de cinco anos da 

homologação tácita somado aos cinco anos para ajuizamento da demanda (art. 168), 

resultando, portanto, em prazo de dez anos para restituição de indébitos. 

  A chamada tese dos cinco mais cinco, inicialmente aventada pelos idos 

de 1995, pacificada no EREsp nº 42.720-5/RS, julgado em 14.03.05, decorre portanto 

da mera da conjugação dos artigos 165, I; 168,I; 150, §1º e 4º; e 156, VII, do CTN: 

                                                
2 O § 1º do artigo 150 traz ligeira atecnia, já solucionada pela doutrina e jursiprudência, pois não se trataria 
de condição resolutória à homologação, mas sim de condição suspensiva, para preservar o sentido de 
que a extinção ficaria suspensa até o implemento da homologação. Do jeito que está posto, como a 
condição resolutória já produz seus efeitos jurídicos desde logo, confere de pronto a extinção do crédito, 
que poderá ser ressuscitado a posteriori.



O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, nos tributos sujeitos a lançamento 
por homologação, a fluência do prazo prescricional para o contribuinte pleitear a 
compensação tem início a partir da homologação expressa ou tácita pela 
Fazenda Pública (EREsp nº 42.720-5 / RS. 1ª Seção. Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros, j; 14.03.1995, DJ 17.05.1995). 

Firmou-se, a partir de então, jurisprudência maciça sobre o tema, 

principalmente no âmbito do STJ, colacionada nos julgados abaixo: 

AGRAVO REGIMENTAL - TRIBUTÁRIO – PIS – LANÇAMENTO POR 
HOMOLOGAÇÃO – PRESCRIÇÃO - PRAZO. 

1. Segundo a jurisprudência do STJ, a extinção do direito de pleitear a 
restituição do devido só ocorrerá após decorridos cinco anos, contados 
da existência do fato gerador, somados de mais cinco anos, a partir da 
homologação tácita. 
2. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no REsp 268.626/SP, Rel. Ministra  ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 03.05.2001, DJ 13.08.2001 p. 98, REPDJ 20.08.2001 p. 
427.) 

* * * 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.  RECURSO ESPECIAL. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE 
ADMINISTRADORES AUTÔNOMOS E AVULSOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, 
II, DO CPC. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO.NÃO-INCIDÊNCIA DOS 
LIMITES FIXADOS PELAS LEIS N. 9.032 E 9.129/95.INCIDÊNCIA DE JUROS 
DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 
..................................................................................................................... 
2. No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 
435.835-SC (relator para o acórdão Ministro José Delgado), a Primeira Seção 
do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na hipótese de 
tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para a propositura da 
ação de repetição de indébito é de 10 (dez) anos a contar do fato gerador, se a 
homologação for tácita (tese dos "cinco mais cinco"), e, de 5 (cinco) anos a 
contar da homologação, se esta for expressa. 

* * * 

RECURSO ESPECIAL. ALÍNEAS "A" E "C". TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES, 
AUTÔNOMOS E AVULSOS. REPETIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 
CINCO ANOS DO FATO GERADOR SOMADOS A UM QÜINQÜÊNIO DA 
HOMOLOGAÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 39, § 4O, 
DA LEI 9.250/95. TAXA SELIC.ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DE JUROS DE 
MORA À RAZÃO DE 1% AO MÊS. ARTIGO 161, § 1º, DO CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA 
DESDE O RECOLHIMENTO INDEVIDO. SÚMULA 162/STJ. IPC, INPC E 
UFIR. PRECEDENTES. 
A extinção do direito do contribuinte de pleitear em juízo a restituição do 
indébito somente ocorre decorrido o prazo de cinco anos contados da 
ocorrência do fato gerador, somados de mais cinco anos, contados da 
homologação tácita do lançamento, nos termos do § 4º do artigo 150 do 
Código Tributário Nacional (cf. AgRg/REsp n.205.410/DF, rel. Min. Paulo 
Gallotti, DJU de 11.06.2001 e REsp 266.889/SP, rel. Min. Humberto Gomes de 
Barros, DJU de 04.12.2000). 
..................................................................................................................... 



Não se pode dizer que o pagamento dos tributos cujo lançamento se dá por 
homologação depende unicamente da iniciativa do contribuinte, uma vez que "o 
pagamento de tributo é espontâneo, na medida em que decorre de lei que deve 
ser cumprida compulsoriamente" (Resp n.146.568/MG, rel. Min. Ari Pargendler, 
DJU de 9.12.1997). 
..................................................................................................................... 
Recurso especial provido em parte pelas alíneas "a" e "c" para reconhecer o 
termo inicial da prescrição a partir da homologação tácita do lançamento, excluir 
a aplicação da taxa SELIC e determinar a incidência de juros moratórios legais 
de 1% ao mês e correção monetária desde o recolhimento indevido. 
(REsp 415.350/DF, Rel. Ministro  FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 24.09.2002, DJ 31.03.2003 p. 202) 
TRIBUTÁRIO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FINSOCIAL – PRESCRIÇÃO. 
- O prazo prescricional, nos casos de tributo objeto de lançamento por 
homologação, começa após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da 
ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados daquela 
data em que se deu a homologação tácita.(AgRg no REsp 253.081/SP, Rel. 
Ministro  HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
13.11.2001, DJ 25.02.2002 p. 217) (grifos inovados)

  Resta claro, portanto, que até o advento da LC nº 118/05, o 

posicionamento predominante era de que o prazo para interposição dos pedidos de 

restituição de indébito dos impostos sujeitos à homologação era de dez anos, somando-

se o prazo de cinco anos da homologação tácita (contados do prazo gerador) aos cinco 

anos do prazo prescricional para interposição de ação, contido no art. 168 do CTN. 

2.2. A vigência da LC nº 118/05 e o fim da tese decenal 

  O Poder Legislativo, na intenção de alterar o entendimento dos Tribunais, 

em 09.02.05, editou a Lei Complementar nº 118/05, sob o pretexto de adequar o Código 

Tributário Nacional às novas disposições relativas à falência. Ocorre que, em seu artigo 

3º, o novel diploma enunciava de forma expressa: 

Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito 
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por 
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o 
do art. 150 da referida Lei (grifos inovados). 

Este comando legal adveio no intuito de supostamente esclarecer a 

inteligência do inciso I do artigo 168 do CTN, que declarava extinto o crédito após a 

ocorrência de homologação tácita ou expressa, passando a ser a data do pagamento 

antecipado o marco inicial da contagem do prazo.  

Acontece que esta suposta elucidação da norma representou verdadeira 

revogação do conteúdo do indigitado artigo, posto que, em vez de aclarar, inovou no 



direito pátrio, já que não havia ilogicidade nenhuma nas decisões do Judiciário, que 

apenas tinha conjugado e aplicado dispositivos legais claros. 

Ademais, insta destacar que o termo “para fins de interpretação” é por 

demais forçoso e tem justamente a intenção explícita de afastar especulação quanto à 

natureza e alcance desta norma, de forma a retirar a validade dos posicionamentos e 

interpretações do Judiciário anteriores à sua vigência, especialmente na atividade do 

guardião da lei federal. 

Neste sentido, objetivava-se a aplicação deste novo início de prazo aos 

fatos pretéritos, pois, enquanto é o princípio da retroatividade que rege o ordenamento 

jurídico (art. 5º, XXXVI, da CF/88), no caso das leis interpretativas, sua edição tem o 

condão de revigorar-se no passado, conforme determina o CTN: 

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a 
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;(grifos 
inovados). 

Ademais, o artigo 4º da LC nº 118/05 buscou evitar ainda quaisquer 

dúvidas sobre o escopo de aplicação retroativa da lei, ao observar que: 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, 
observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (grifos 
inovados). 

Ora, resta evidente que houve tentativa de forçar a retroação da lei, para 

fazê-la alcançar as situações em que já tivesse transcorrido pelo menos cinco anos do 

pagamento indevido até fevereiro de 1995. Tal medida visava sanar parte do déficit 

gerado com as demandas relativas a tributos declarados inconstitucionais, 

especialmente no que tange à alteração da base de cálculo da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) em 1998. 

2.3 Contexto político: inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da 

COFINS 

Faz-se agora necessário realizar pequena digressão da matéria, a fim de 

explicitar o contexto do nascedouro da LC nº 118/05, a qual se especula ter ocorrido em 



razão da modificação da base de cálculo da COFINS, antes alicerçada em conceito 

mais restrito de faturamento da empresa. 

A Lei Complementar n.º 70/91 instituiu, em seu artigo 1º, como base de 

cálculo deste tributo o “faturamento mensal”, considerado como a totalidade da receita 

bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer 

natureza. 

Sob a alegação de déficit na Previdência Social e com base na 

preservação do interesse público em detrimento do privado, em 29 de outubro de 1998, 

o Poder Executivo editou a Medida Provisória n.º 1.724, posteriormente convertida na 

Lei n.º 9.718, em 27 de novembro de 1998, por meio da qual fora ampliada a base de 

cálculo da referida contribuição através da alteração do conceito de faturamento 

anteriormente definido, o qual passou a englobar também a totalidade das receitas 

auferidas pela empresa ou ente equiparado, sendo irrelevantes o tipo de atividade 

exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. 

Ocorre que a COFINS possuía, à época, base de cálculo erigida pelo 

artigo 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal de 1988, albergada apenas no 

faturamento, não nas receitas do contribuinte.  

Esta flagrante inconstitucionalidade foi imediatamente questionada 

mediante a interposição de inúmeras ações, cujo mérito era facilmente reconhecido nas 

instâncias ordinárias, razão pela qual o Poder Legislativo, a fim de constitucionalizar a 

referida legislação, editou a Emenda Complementar nº 20, trazendo para o texto da 

Carta Magna a nova definição de faturamento. 

Contudo, restava ainda a problemática atinente à possibilidade de que lei 

nascida inconstitucional pudesse ser constitucionalizada supervenientemente mediante 

emenda.  

Este questionamento chegou ao STF em meados de 2004 e o julgamento 

avançou pelo ano seguinte. Justamente neste período foi criada a vergastada LC nº 

118/05, cuja publicação deu-se em fevereiro de 2005 – ressalte-se que a COFINS, por 

ser tributo sujeito à homologação, estaria subordinada às regras de decurso de prazo 

prescricional para repetição de indébito desta modalidade de recolhimento. 



Ora, acaso a tese de constitucionalidade superveniente da lei não se 

sagrasse vencedora, restava ao Estado a possibilidade de impugnar boa parte dos 

créditos de restituição existentes com o encurtamento do prazo através da alteração do 

dies a quo da prescrição tributária. 

Portanto, o intuito era esvaziar os indébitos datados da alteração desta 

base de cálculo, em 1998, os quais supostamente até fevereiro de 2005 ainda 

contavam com pouco mais de três anos para serem requestados, fazendo com que 

estivessem prescritos desde 2003. 

Destaque-se também que no EResp nº 435.835/SC, em que o Ministro 

José Delgado foi relator, julgado em 24.03.2004, foi quando  definitivamente se firmou o 

entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de 

repetição de indébito, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de 

cinco anos, tendo como marco inicial a data da homologação do lançamento, que, 

sendo tácita, ocorre no prazo de cinco anos do pagamento antecipado. Considerou-se, 

ainda, irrelevante, para efeito da contagem do prazo prescricional, a causa do 

recolhimento indevido, seja por declaração de insconstitucionalidade ou pagamento a 

maior. 

Neste último caso, também justamente em 2004 o STJ decidia importante 

questão sobre o dies a quo para os tributos declarados inconstitucionais: se 

prevaleceria o prazo dos cinco mais cinco (contados do fato gerador) ou a data de 

declaração da inconstitucionalidade. Sobressaiu-se a primeira tese, fazendo com que, 

quando da pacificação da questão relativa a COFINS, tivesse o contribuinte alguns 

anos para ingressar com seu petitório. 

Bem verdade, é claro, que o rombo proporcionado pela 

inconstitucionalidade da Lei n.º 9.718/98 não parece ter sido o único motivo para a 

modificação advinda pelo art. 3º da LC nº 188/05, posto que a redução do prazo 

alcançaria outros tributos e situações, ainda que em menor grau. Entretanto, não se 

pode olvidar que esse acontecimento importaria em enorme perda financeira para a 

União no que tange à arrecadação da Seguridade Social, que durante aquele período 

havia arrecadado cifras astronômicas com a nova base de cálculo, ainda que viciada de 

inconstitucionalidade insanável. 



3. A LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05 E SEUS EFEITOS 

RETROATIVOS 

Inicialmente, regstre-se que a Lei Complementar sob comento não alterou 

o quantum do prazo prescricional, no entanto modificou-se apenas a referência utilizada 

para contabilizar o início do decurso do prazo, o chamado dies a quo. Diferença sutil, 

mas que atingiu em cheio marco inaugural há muito consolidado pelo guardião da lei 

federal, o Superior Tribunal de Justiça, reduzindo direitos daqueles que pagaram 

tributos indevidos ou a maior. 

Importa ressaltar que, se bem observado, o art. 3º da LC 118 não alterou 
diretamente o prazo prescricional para reclamar o indébito tributário, que 
continua a ser de cinco anos contados da data de extinção do crédito 
respectivo, mas sim o momento em que se dá a sua extinção, o termo inicial de 
contagem do lapso, que antes correspondia ao ato (efetivo ou tácito) da 
homologação do pagamento antecipado e agora se dará com o simples 
adimplemento da obrigação tributária (Ustra, 2006, p. 35) 

O ponto nevrálgico em questão cinge-se à natureza das chamadas leis 

interpretativas e seu alcance retroativo. Sob o critério da fonte (intérprete), a 

interpretação pode ser doutrinária, judicial ou autêntica, sendo este último caso quando 

o próprio poder que emitiu a norma que a esclarece, nas palavras de Caio Mário (2000, 

p. 142): 

A interpretação autêntica, também chamada de pública (Cunha Gonçalves), 
realiza-se por via de um provimento legislativo. Reconhecendo a ambigüidade 
ou inobvisiodade da norma, o legislador vota uma nova lei, destinada a 
esclarecer a sua vontade, e, neste caso, a lei interpretativa é considerada como 
a própria lei interpretada. Não há, aqui, um verdadeiro processo interpretativo, 
pois que se não trata de dar entendimento à lei para uma aplicação, senão de 
fixar o legislador a sua própria vontade, mal concretizada ou imperfeitamente 
manifestada nos termos em que se vazou, ou de se alterar o rumo de aplicação 
da lei interpretada, acaso em desconformidade com as conveniências sociais 
ou com os propósitos a que se visava ao tempo de sua promulgação. 

Entretanto, ainda que a doutrina aceitasse interpretação nesta 

modalidade, houve questionamento quanto à possibilidade de invasão de competência 

dos poderes, posto que caberia ao Judiciário a função de interpretar as leis e adequá-

las ao caso em espécie, suscitando a dúvida se o Legislativo não poderia emana 

normas de caráter interpretativo (Baleeiro, 1999, p. 650): 

O que vale para o legislador precisa valer para a Administração e os Tribunais. 
O que significa que a Administração e o Poder Judiciário não podem tratar os 



casos que estão no passo de modo que se desviem da prática até então 
utilizada, na qual o contribuinte tinha confiado. (...)  

Assim, cabe, a seguir, empreender análise acerca da possibilidade de o 

Poder Legislativo valer-se da interpretação autêntica e de como tal procedimento se 

comporta perante os princípios da irretroatividade (segurança jurídica) e da tripartição 

dos poderes.

3.1. Da ameaça aos princípios da segurança jurídica e divisão funcional dos 

poderes 

Vislumbra-se, contudo, inexistir qualquer impedimento que, assim como 

nos embargos de declaração (guardadas as devidas proporções), possa o legislativo 

valer-se se sua prerrogativa de editar leis para sanar obscuridade que entenda ter 

veiculado quando na tentativa de expor sua intenção legis. 

Lei interpretativa é aquela que não inova, limitando-se a esclarecera dúvida 
surgida com o dispositivo anterior. (...) É importante termos em mente que a 
função de interpretação das leis pertence ao Poder Judiciário. Assim, se 
este já fixou uma das interpretações possíveis como sendo a que se deve 
adotar, se a jurisprudência firmou-se preferindo determinada 
interpretação entre as que foram sustentadas para um dispositivo legal, já 
não cabe ao legislador, a pretexto de editar lei interpretativa, adotar 
interpretação diversa daquela já adotada pelo Judiciário. Pode, sem 
dúvida, legislar adotando entendimento diverso, e mesmo opostos, ao que 
tenha sido adotado pela jurisprudência. Neste caso, porém, não estará 
produzindo lei simplesmente interpretativa, e sim lei que indiscutivelmente inova 
na ordem jurídica, removendo o entendimento jurisprudencial (Machado, 2007, 
p. 208.). 

Ademais, ao Judiciário também é permitido interpretar a lei de fins 

aclaratórios, posto ser norma como qualquer outra, podendo inclusive repelir o seu 

caráter elucidativo, a despeito de o termo “para fins interpretativos” constar expresso no 

texto da lei, como no caso do art. 3º da LC 118/05.

O inciso I do art. 106 do CTN dá força retrooperante à lei em qualquer caso, 
quando seja expressamente interpretativa (...) Apesar da cláusula “em qualquer 
caso”, cremos que o texto se refere à lei realmente interpretativa, isto é, que 
revela o exato alcance da lei anterior, sem lhe introduzir gravame novo, nem 
submeter à penalidade por ato que repousou no entendimento anterior. 

“Expressamente interpretativa”, todavia, não quer dizer que o novo 
diploma empregue essas palavras sacramentais, apresentando-se com tal 
na ementa ou no contexto. Basta que, reportando-se aos dispositivos 
interpretados, lhes defina o sentido e aclare as dúvidas (Baleeiro, 1999, p. 675) 

Para Luciano Amaro (2006, p. 206), todavia, não aceita a existência das 

leis interpretativas assim rechaçando-as: 



Com efeito, a dita “lei interpretativa” não consegue escapar do dilema: ou ela 
inova o direito anterior (e, por isso, é retroativa, com as conseqüências daí 
decorrentes), ou ela se limita a repetir o que já dizia a lei anterior (e, nesse 
caso, nenhum fundamento lógico haveria nem para a retroação da lei, nem, em 
rigor para sua edição). 

Não se use o sofisma de que a lei interpretativa “apenas” diz Omo deve ser 
aplicada (inclusive pelo juiz) a lei anterior; nem se argumente que o legislador 
“somente” elucida o que ele teria pretendido dizer com a lei anterior. Ocorre 
que, de um lado, o legislador, nas matérias que se contêm no campo da 
irretroatividade, só legisla para o futuro. De outro lado, dar ao legislador funções 
interpretativas, vinculantes para o Judiciário na apreciação de fatos concretos 
anteriormente ocorridos, implicaria conceder àquela a atribuição de dizer o 
direito aplicável aos casos concretos, tarefa precipuamente conferida pela 
Constituição ao Poder Judiciário. Mais uma vez, não se escapa ao dilema: ou a 
lei nova dá ao preceito interpretado o mesmo sentido que o juiz infere desse 
preceito, ou não; no primeiro caso, a lei é inócua; no segundo, é inoperante, 
porque retroativa (ou porque usurpa função jurisdicional). 

Neste sentido, também nega sua existência, Carraza (2006, p. 330), que 

por sua vez, reforça a problemática da separação dos poderes: 

Discordamos, até porque, no rigor dos princípios não há leis interpretativas. A 
uma lei não é dado interpretar uma outra lei. A lei é o direito objetivo e inova 
inauguralmente a ordem jurídica. A função de interpretar leis é cometida a seus 
aplicadores, basicamente ao Poder Judiciário, que aplica as leis aos casos 
concretos submetidos à sua apreciação, definitivamente e com força 
constitucional. Ràva, com toda a razão demonstra que o acolhimento das 
chamadas !leis interpretativas” cria um círculo vicioso, uma vez que elas 
também devem ser interpretadas. Isto fatalmente acabaria por acarretar uma 
série infinita de interpretações. 

Contudo, entende-se já ser consolidado que não há choque ou ameaça 

às competências funcionais de cada poder, vez que a atividade interpretativa não é 

exclusiva, mas predominante do Judiciário, tanto o é que a ele cabe a última palavra 

sobre a aplicação da norma, pois a lei não excluirá de sua apreciação lesão ou ameaça 

a direito (Art. 5º XXXV, CF/88).  

Seria inconcebível, ainda, imaginar que aquele que cria a lei não possa 

posteriormente interpretá-la, contudo, o que se critica é a tentativa de fazê-lo de 

maneira retroativa, sob a alegação de que a lei não inova. É preciso observar que não 

existe lei completamente interpretativa, mas sim que possui essencialmente essa 

função. Mesmo lei que se pretenda meramente interpretativa terá o condão de alterar a 

realidade jurídica pois eliminará no mínimo uma das possíveis interpretações existentes, 

a qual era aplicada anteriormente, conforme aponta Ustra (2006, p.31-32) 

Ressalte-se, nesse ponto, a existência de um verdadeiro requisito teleológico 
para a edição de leis interpretativas: elas nascem para dirimir as dúvidas sobre 
a correta aplicação de um dispositivo legal, não para reverter entendimento 



desfavorável a quem quer que seja. Se a norma interpretativa vem para 
extinguir qualquer controvérsia jurisprudencial, é inadmissível que a sua 
promulgação ocorra quando essa controvérsia já esteja devidamente 
solucionada (...) Pontue-se, portanto, que uma norma só pode ser considerada 
interpretativa se vier para dirimir dúvidas que estão causando insegurança nas 
relações jurídicas. E, na presente, discussão, a interpretação do momento da 
extinção do crédito tributário havia sido definida pelo Superior Tribunal de 
Justiça como ocorrência coincidente à prolação do ato administrativo de 
lançamento (por homologação). (grifos inovados). 

Porém, neste caso em específico, lei posterior alterou a única 

interpretação existente, qual seja do Judiciário, razão porque não se tratou de 

interpretação autêntica, mas de explícita revogação do posicionamento pacificado do 

STJ, devendo operar-se para fatos futuros. 

3.2. Histórico do posicionamento jurisprudencial sobre o tema 

O primeiro julgamento a tratar da questão ocorreu em 17/03/2005, 

passados apenas pouco mais de um mês da publicação da lei, que embora tivesse 

vacatio de 120 dias, exclusivamente para o artigo 3º tinha eficácia ex tunc e ex nunc, 

abaixo transcrito em sua integralidade: 

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A 
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ORIENTAÇÃO 
FIRMADA PELA 1ª SEÇÃO DO STJ, NA APRECIAÇÃO DO ERESP 
435.835/SC. LC 118/2003: NATUREZA MODIFICATIVA (E NÃO 
SIMPLESMENTE INTERPRETATIVA) DO SEU ARTIGO 
3º.INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU ART. 4º, NA PARTE QUE 
DETERMINA A APLICAÇÃO RETROATIVA. ENTENDIMENTO 
CONSIGNADO NO VOTO DO ERESP 327.043/DF. 

1. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do ERESP 435.835/SC, Rel. p/ o acórdão 
Min. José Delgado, sessão de 24.03.2004, consagrou o entendimento segundo 
o qual o prazo prescricional para pleitear a restituição de tributos sujeitos a 
lançamento por homologação é de cinco anos, contados da data da 
homologação do lançamento, que, se for tácita, ocorre após cinco anos da 
realização do fato gerador — sendo irrelevante, para fins de cômputo do prazo 
prescricional, a causa do indébito. Adota-se o entendimento firmado pela 
Seção, com ressalva do ponto de vista pessoal, no sentido da subordinação do 
termo a quo do prazo ao universal princípio da actio nata (voto-vista proferido 
nos autos do ERESP 423.994/SC, 1ª Seção, Min. Peçanha Martins, sessão de 
08.10.2003). 

2. O art. 3º da LC 118/2005, a pretexto de interpretar os arts. 150, § 1º, 160, I, 
do CTN, conferiu-lhes, na verdade, um sentido e um alcance diferente daquele 
dado pelo Judiciário. Ainda que defensável a “interpretação” dada, não há 
como negar que a Lei inovou no plano normativo, pois retirou das 
disposições interpretadas um dos seus sentidos possíveis, justamente 
aquele tido como correto pelo STJ, intérprete e guardião da legislação 
federal.  Portanto, o art. 3º da LC 118/2005 só pode ter eficácia 
prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a ocorrer a 
partir da sua vigência.



3. O artigo 4º, segunda parte, da LC 118/2005, que determina a aplicação 
retroativa do seu art. 3º, para alcançar inclusive fatos passados, ofende o 
princípio constitucional da autonomia e independência dos poderes (CF, art. 2º) 
e o da garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada 
(CF, art. 5º, XXXVI). Ressalva, no particular, do ponto de vista pessoal do 
relator, no sentido de que cumpre ao órgão fracionário do STJ suscitar o 
incidente de inconstitucionalidade perante a Corte Especial, nos termos do art. 
97 da CF. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no Ag 633.462/SP, Rel. Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.03.2005, DJ 04.04.2005 p. 193.) (grifos 
inovados). 

Assim sendo, pouco vale o que formalmente é inferido pelo texto do artigo 

3º da LC nº 118/05 (“para fins interpretativos”), importa, para tanto, a natureza da coisa 

em si. No caso sob comento, a interpretação do Judiciário era clara, albergada na 

conjugação de artigos válidos, a lei inovou e alterou compreensão que correspondia 

mais propriamente à integração do ordenamento jurídico, desagregando-o. 

Em seu voto relatório, o julgamento acima, o Ministro Zavascki exalta a 

tripartição de poderes de maneira relativa, considerando que não caberia a 

interpretação autêntica, posto que pretende ser retroativa: 

Em nosso sistema constitucional, as funções legislativa e jurisdicional estão 
atribuídas a Poderes distintos, autônomos e independentes entre si (CF, art; 
2º). Legislar, função essencialmente conferida ao Parlamento, é criar os 
preceitos normativos, é impor modificação no plano do direito positivo. Já a 
função jurisdicional - de assegurar o cumprimento da norma, que pressupõe 
também a de interpretá-la previamente -, é atribuída ao Poder Judiciário. A 
atividade legislativa está submetida à cláusula constitucional do respeito ao 
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI), razão 
pela qual as modificações do ordenamento jurídico, impostas pelo Legislativo, 
têm, em princípio, apenas eficácia prospectiva, não podendo ser aplicadas 
retroativamente. A função jurisdicional, ao contrário, atua, em regra, sobre fatos 
já ocorridos ou em via de ocorrer. Só excepcionalmente pode o Legislativo 
atuar sobre o passado, assim como só excepcionalmente pode Judiciário 
produzir sentenças com efeitos normativos futuros. Todos sabemos que 
essa bipartição não tem caráter absoluto, comportando algumas exceções. Mas 
a regra geral é essa: o Legislativo produz o enunciado normativo, que vai ter 
aplicação para o futuro; produzido o enunciado, ele assume vida própria, 
cabendo ao Judiciário, daí em diante, zelar pelo cumprimento da norma que 
dele decorre, o que comporta a função de, mediante interpretação, descobri-la 
e aplicá-la aos casos concretos. São atividades complementares: como dizia 
Calamandrei, “O Estado defende com a jurisdição sua autoridade de legislador” 
(CALAMANDREI, Piero. Instituciones de Derecho Procesal Civil, tradução de 
Santiago Sentis Melendo, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 
1986, vol. I, p. 175) (grifos inovados) 

Aceitar-se-ia apenas que o Poder Legislativo se pronunciasse sobre suas 

normas conquanto o fizesse de maneira prospectiva, vislumbrando apenas 



excepcionalmente a sua atuação restrospectiva. Ocorre que a aplicação cotidiana da 

norma não dava abertura para essa excepcionalidade, que só se verificaria quando da 

divergência de multiplicidade de interpretações. Neste caso, só havia uma única 

interpretação sobre o tema, razão pela qual não competia ao Legislativo interpretá-la, 

mas revogá-la, através de seu poder reformador. 

Todavia, não haveria usurpação de atribuições e da divisão funcional do 

poder porque mesmo as leis interpretativas se submetem ao poder jurisdicional. 

Prossegue o Ministro em sua análise: 

Sendo assim e considerando que a atividade de interpretar os enunciados 
normativos, produzidos pelo legislador, está cometida constitucionalmente ao 
Poder Judiciário, seu intérprete oficial, podemos afirmar, parafraseando a 
doutrina, que o conteúdo da norma não é, necessariamente, aquele sugerido 
pela doutrina, ou pelos juristas ou advogados, e nem mesmo o que foi 
imaginado ou querido em seu processo de formação pelo legislador; o 
conteúdo da norma é aquele, e tão somente aquele, que o Poder Judiciário diz 
que é. Mais especificamente, podemos dizer, como se diz dos enunciados 
constitucionais (= a Constituição é aquilo que o STF, seu intérprete e guardião, 
diz que é), que as leis federais são aquilo que o STJ, seu guardião e intérprete 
constitucional, diz que são.  

A possibilidade de aplicação irrestrita de leis interpretativas geraria 

profunda insegurança jurídica aos cidadãos, que estariam à mercê da disponibilidade e 

arbitrariedade do Congresso Nacional em modificar a realidade política irrestritamente 

no tempo, principalmente em matéria tributária. 

Manteve-se uniforme o pensamento desta Corte, a fim de atribuir caráter 

modificativo ao artigo atacado, restando evidente que, caso a demanda tivesse sido 

interposta antes da vigência da lei, não poderia alcançar-lhe a prescrição, haja vista que 

o ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI, CF/88), qual seja, o de ajuizamento da ação, 

não poderia ser atingido. 

Esse ponto parece fundamental, na medida em que, ainda que inexista ação 
judicial para repetir o indébito, pode ser que a extinção do crédito tributário 
tenha se dado de acordo com a regra antiga (prolação do ato administrativo de 
homologação do lançamento), constituindo-se em ato jurídico perfeito, 
insuscetível de ser atingido por lei superveniente.

Realmente, se a extinção do crédito tributário havia ocorrido segundo a norma 
revogada, desconstituí-la representaria inegável ofensa à irretroatividade, 
salientando-se que não se estaria negando a aplicabilidade imediata do 
dispositivo revogador, apenas resguardando-se fatos jurídicos sedimentados 
segundo legislação pretérita. 



Porém, restava ainda a análise das situações em que o contribuinte ainda 

não havia pedido a restituição e após o advento da lei já teria decorrido mais de cinco 

anos da data de pagamento do tributo. Qual o entendimento adotado neste caso, já que 

a regra de direito material já estaria em vigência? Qual a solução prevista para aqueles 

que intentassem suas demandas judiciais após 09.02.05? Resolvida a questão da 

retroatividade da lei, restava modular o seu alcance para os fatos pretéritos que ainda 

não tinham sido objeto de ação judicial, cuja análise será o objeto do capítulo final do 

presente estudo. 



4. MODULAÇÃO DO ALCANCE PROSPECTIVO DA LEI 

Ante o afastamento dos efeitos retroativos do art. 3º da LC nº 118/05, 

pronunciou-se nova problemática, qual seja, se a incidência de norma que reduz prazo 

anteriormente assinalado por lei deve ser realizada em sua totalidade uniformemente ou 

sofrer algum tipo de modulação. 

De chofre, advém o exemplo do art. 2.028 do Novo Código Civil, que 

assim preleciona, regra clássica de direito intertemporal, inspirada na doutrina do jurista 

alemão Windscheid (cuja tese foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal quando da 

alteração do prazo prescricional para ação rescisória): 

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este 
Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da 
metade do tempo estabelecido na lei revogada. 

Tratando-se de norma que reduz prazo de prescrição, cumpre observar, 

na sua aplicação, a regra clássica de direito intertemporal, as situações em que, iniciado 

o prazo na lei antiga, vier este a se completar sob a vigência de nova lei redutora do 

lapso temporal. O STF tem como precedente: 

Prescrição Extintiva. Lei nova que lhe reduz prazo. Aplica-se à prescrição em 
curso, mas contando-se o novo prazo a partir da nova lei. Só se aplicará a lei 
antiga, se o seu prazo se consumar antes que se complete o prazo maior da lei 
nova, contado da vigência desta, pois seria absurdo que, visando a lei nova 
reduzir o prazo, chegasse a resultado oposto, de ampliá-lo. (RE 37.223, Min. 
Luiz Gallotti, julgado em 10.07.58.) 

  O Ministro Zavascki3 brilhantemente reportou os ensinamentos de 

“Galeno Lacerda sobre situação análoga (redução do prazo da ação rescisória, operada 

pelo CPC de 1973)”: 

A mais notável redução de prazo operada pelo Código vigente incidiu sobre o 
de propositura da ação rescisória. O velho e mal situado prazo de cinco anos 
prescrito pelo Código Civil (art. 178, § 10, VIII) foi diminuído drasticamente para 
dois anos (art. 495). Surge, aqui, interessante problema de direito 
transitório, quanto à situação dos prazos em curso pelo direito anterior. A 
regra para os prazos diminuídos é inversa da vigorante para os dilatados. 
Nestes, como vimos, soma-se o período da lei antiga ao saldo, ampliado, pela 
lei nova. Quando se trata de redução, porém, não se podem misturar períodos 
regidos por leis diferentes: ou se conta o prazo, todo ele pela lei antiga, ou todo, 
pela regra nova, a partir, porém, da vigência desta. Qual o critério para 

                                                
3 REsp 742.743/SP,julgado em 19.05.2005, DJ 06.06.2005 p. 237.



identificar, no caso concreto, a orientação a seguir? A resposta é simples. 
Basta que se verifique qual o saldo a fluir pela lei antiga. Se for inferior à 
totalidade do prazo da nova lei, continua-se a contar dito saldo pela regra 
antiga. Se superior, despreza-se o período já decorrido, para computar-se, 
exclusivamente, o prazo da lei nova, na sua totalidade, a partir da entrada 
em vigor desta. Assim, por exemplo, no que concerne à ação rescisória, se já 
decorreram quatro anos pela lei antiga, só ela é que há de vigorar: o saldo de 
um ano, porque menor ao prazo do novo preceito construa a fluir, mesmo sob a 
vigência deste. Se, porém, passou-se, apenas, um ano sob o direito revogado, 
o saldo de quatro, quando da entrada em vigor da regra nova, é superior ao 
prazo por esta determinado. Por este motivo, a norma de aplicação imediata 
exige que o cômputo se proceda, exclusivamente, pela lei nova, a partir, 
evidentemente, de sua entrada em vigor, isto é, os dois anos deverão contar-se 
a partir de 1º de janeiro de 1974. O termo inicial não poderia ser, nesta 
hipótese, o do trânsito em julgado da sentença, operado sob lei antiga, porque 
haveria, então, condenável retroatividade" (O Novo Direito Processual Civil e os 
Feitos Pendentes, Forense, 1974, pp. 100-101), (REsp 742.743/SP,julgado em 
19.05.2005, DJ 06.06.2005 p. 237) (grifos inovados)

Destaca, por fim, o Ministro o pensamento de Câmara Leal: 

Estabelecendo a nova lei um prazo mais curto de prescrição, esse começará a 
correr da data da nova lei, salvo se a prescrição iniciada na vigência da lei 
antiga viesse a se completar em menos tempo, segundo essa lei, que, nesse 
caso, continuaria a regê-la, relativamente ao prazo" (Da Prescrição e da 
Decadência, Forense, 1978, p.90). 

Assim, tratando-se de redução de prazo não pode haver conjugação de 

leis: ou conta-se o prazo pela lei antiga ou pela lei nova. No primeiro caso, se passados 

mas da metade do prazo da lei velha, a contagem se dará pelo seu saldo restante, não 

podendo utilizar a técnica da contagem pela lei nova contabilizada a partir de sua 

vigência pois poderia resultar em prazo maior do que a lei anterior estabelecia. 

Por exemplo, caso em 09 de junho de 2005 (início da vigência da LC nº 

118/05) houvesse transcorridos seis anos do fato gerador, restaria ainda o lapso de 

quatro anos para o ingresso da demanda judicial. Caso, nesta mesma data, ainda 

houvesse menos de cinco anos, o prazo “zeraria” e começaria a contar cinco anos a 

partir do dia 09.05.2005. 

VIGÊNCIA DA LC 
Nº 118/05 

PRAZO 
DECORRIDO 

PRAZO 
REMANESCENTE 

TOTAL 

06 anos 04 anos 10 anos 
09.05.2005 

04 anos 05 anos 90 anos 

Na hipótese de ser utilizada a intelecção da segunda opção, 

contabilizando o prazo da lei nova a partir da vigência desta, passaria o contribuinte a 



dispor de mais cinco anos para ajuizamento, o que levaria a um saldo de onze anos – 

superior ao limite da lei anterior. 

Por esta razão, cumpre analisar se o decurso do prazo até a vigência da 

norma é maior ou menor do que a metade do lapso temporal determinado na lei velha.  

Ocorre que, nesse sentido, ainda assim não estaria preservada a 

segurança jurídica, pois aqueles que tivessem um prazo menor decorrido, como no 

segundo exemplo em que haviam transcorrido quatro anos, passariam a contar apenas 

com mais cinco anos, totalizando nove anos no total (prazo menor do que ser-lhe ia 

garantido), razão pela qual se critica o fato de este entendimento ainda ceifar parte do 

direito do cidadão. 

Cumpre evidenciar, conduto, que, desde o início dos julgados referentes 

ao artigo 3º da LC nº 118/05, o Ministro Zavascki havia, de maneira solitária, suscitava a 

necessidade de condução dos processos à Corte Especial para argüição de 

inconstitucionalidade da expressão do art. 4º da referida norma, que impunha a 

observância dos ditames do artigo 106, inciso I do CTN (retroação da lei interpretativa). 

Apenas no mês de agosto de 2007, foi veiculada decisão sobre a 

argüição de inconstitucionalidade levada à corte especial, no Informativo nº 0329 do ST:

COFINS. SOCIEDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 
A Turma conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, 
reiterando o entendimento segundo o qual o STF tem reconhecido que o 
conflito entre lei complementar e lei ordinária - como é o caso da alegada 
revogação da Lei Complementar n. 70/1991 pela Lei n. 9.430/1996 - possui 
natureza constitucional. Inicialmente o Min. Relator esclareceu que se extingue 
o direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por 
homologação, não sendo esta expressa, somente após cinco anos contados da 
ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais cinco anos contados da data em 
que se deu a homologação tácita. A Corte Especial acolheu a argüição de 
inconstitucionalidade da expressão "observado quanto ao art. 3º o disposto no 
art. 106, I, da Lei n. 5.172/1966 do CTN", constante do art. 4º, segunda parte, 
da LC n. 118/2005. Nessa assentada, firmou-se o entendimento de que, "com o 
advento da LC n. 118/2005, a prescrição, do ponto de vista prático, deve ser 
contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da 
sua vigência (que ocorreu em 9/6/2005), o prazo para a ação de repetição de 
indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e, relativamente aos 
pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema 
anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência 
da lei nova". Precedentes citados: EREsp 435.835-SC, DJ 4/6/2007, e EREsp 
644.736-PE, DJ 27/8/2007. REsp 955.831-SP, Rel. Min. Castro Meira, julgado 
em 28/8/2007. 



  Diante do exposto, restou confirmado e uniformizado que seria mantida a 

regra balizada nos acórdãos iniciais, fluindo o prazo antigo desde que limitado ao prazo 

máximo de cinco anos contados da vigência da norma, a fim de contemplar a tese de 

Windscheid, em conformidade com a modulação intertemporal do novel diploma 

civilista. 

   



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando os estudos e argumentos até então tecidos, constatou-se 

que o artigo 3º da Lei Complementar nº 118/05 atenta contra os princípios da 

segurança jurídica e da irretroatividade, posto que, a pretexto de exercer atividade 

de interpretação autêntica, pretendia conspurcar o direito do contribuinte que até 

então tinha garantido o prazo de dez anos, contados do fato gerador, para ajuizar 

ação de repetição de indébito. 

Verificou-se, ainda, que a norma de interpretação autêntica em si não 

constitui ameaça à divisão funcional dos poderes, desde que não se pretenda agir 

retrospectivamente, alcançando fatos que não estão albergados pela sua presente 

vigência. No caso em comento, inexistia obscuridade na lei, posto que a atividade 

interpretativa do Judiciário tinha se realizado através do método integrativo da 

hermenêutica jurídica, mediante a conjugação dos artigos 165, I; 168,I; 150, §1º e 4º; 

e 156, VII, do CTN.  

Inexistia, portanto, interpretações divergentes, mas apenas uma 

interpretação, razão pela qual inoperante o termo “para fins interpretativos” e a ressalva 

do artigo 4º da lei, que mencionava ser aplicável a inteligência do artigo 106, inciso I do 

CTN (cujo conteúdo trata do alcance retroação da norma interpretativa).  

Diante disso, viu-se que tais conclusões estão de acordo com o atual 

entendimento do STJ, uma vez que esta Corte recentemente declarou a 

inconstitucionalidade do aludido dispositivo por via incidental. Este controle de 

constitucionalidade, apesar de não produzir efeitos erga omnes, fortaleceu o 

definitivamente a existência de precedente para expurgar os efeitos retroativos 

relativos ao artigo 4º da LC nº 118/05, reconhecendo seu alcance apenas 

prospectivo.  

Contudo, ressalvaram-se as hipóteses A tese do “cinco mais cinco”, 

ainda que não possua mais sobrevida no ordenamento jurídico, deve ser respeitada 



e utilizada para ponderar a situação daqueles que já tinham metade do prazo 

transcorrido quando da vigência da lei. 

Concluiu-se, por fim, em consonância com o posicionamento do 

guardião da legislação federal, pela tese de Windscheid, que inspirou a regra de 

transição do novo Código Civil de 2002, para que, estabelecendo a lei nova um 

prazo mais curto de prescrição, essa comece a correr da data da nova lei em sua 

integralidade, salvo se já iniciada na vigência da lei antiga, situação em que se 

aplicará o prazo velho 
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