
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.096.288 - RS (2008/0220416-0)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : VILMAR MOYSES QUEVEDO BORGES 
ADVOGADO : JORGE NILTON XAVIER DE SOUZA 
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL 
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO  SUL 
PROCURADOR : FREDERICO DE SAMPAIO DIDONET E OUTRO(S)

EMENTA
TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DO ART. 543-B DO 

CPC. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR 
DA LC 118/05. APLICAÇÃO DA LEI NOVA. RESP. 1.269.570/MG, 
SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSOS ESPECIAIS A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.   O Pretório Excelso, no julgamento do RE 566.621/RS, de 
relatoria da eminente Ministra ELLEN GRACIE, ocorrido em 4.8.2011, DJe 
11.10.2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, confirmou a 
inconstitucionalidade do art. 4o., segunda parte, da LC 118/2005, reafirmando 
o entendimento desta Corte de que, nos tributos sujeitos a lançamento por 
homologação, quando não houver homologação expressa, o prazo para a 
repetição de indébito é de 10 anos. Contudo, o novo regime, que instituiu o 
prazo de 5 anos, previsto no art. 3o. da LC 118/2005, alcançaria apenas os 
pagamentos efetuados após a sua vigência, ou seja, 9.6.2005. 

2.   O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao julgado 
do STF, fixou o entendimento de que, para as ações ajuizadas a partir de 
9.6.2005, aplica-se o art. 3o. da LC 118/2005, contando-se o prazo 
prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco 
anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o. do CTN. 
Por outro lado, ajuizada a demanda antes da vigência da referida lei, aplica-se 
a conhecida tese dos cinco mais cinco anos. Precedente: REsp. 
1.269.570/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.6.2012, 
julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.   In casu, proposta a ação após 8.6.2005, deve ser 
observada a sistemática prescricional da LC 118/05 (5 anos). Adequação do 
presente julgado, nos termos do art. 543-B do CPC, mantendo o acórdão 
proferido pelo Tribunal a quo.

4.   Recursos Especiais de VILMAR MOYSES QUEVEDO 
BORGES e FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros 
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da PRIMEIRA Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento 
aos recursos especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, 
Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena 
Costa, Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) e 
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 28 de outubro de 2015(Data do Julgamento)

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR

Documento: 1459501 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 
16/11/2015

Página  2 de 11



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.096.288 - RS (2008/0220416-0)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : VILMAR MOYSES QUEVEDO BORGES 
ADVOGADO : JORGE NILTON XAVIER DE SOUZA 
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL 
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO  SUL 
PROCURADOR : FREDERICO DE SAMPAIO DIDONET E OUTRO(S)

RELATÓRIO 

1.   Trata-se de dois Recursos Especiais interpostos por VILMAR 

MOYSES QUEVEDO BORGES e pela FAZENDA NACIONAL, com fundamento no 

art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição da República, em adversidade ao 

acórdão proferido pelo egrégio TRF da 4a. Região, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO E 

ESTADO. PRESCRIÇÃO. LC Nº 118/2005. AUXÍLIO-CONDUÇÃO. 

EXERCENTE DE CARGO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. 

VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO-INCIDÊNCIA. DANO MORAL. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO.

Há litisconsórcio passivo necessário entre a União, a quem incumbe 

a exigência do tributo, e o Estado, que é destinatário do imposto de renda.

O disposto no artigo 3º da LC nº 118/2005 se aplica tão-somente às 

ações ajuizadas a partir de 09 de junho de 2005, já que não pode ser 

considerado interpretativo, mas, ao contrário, vai de encontro à construção 

jurisprudencial pacífica sobre o tema da prescrição havida até a publicação 

desse normativo. Tendo a ação sido ajuizada em 09 de junho de 2005, data 

da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, restam prescritas as 

parcelas anteriores a 09 de junho de 2000.

A verba paga com o objetivo de repor os valores despendidos com a 

utilização de veículo próprio no exercício da função pública tem caráter 

indenizatório e não constitui fato gerador do imposto de renda.

É de ser afastada a condenação da União ao pagamento de 

indenização por danos morais, tendo em conta que o fato de o Fisco 

considerar devida a retenção do imposto de renda sobre as verbas relativas 

ao auxílio-condução, em razão de divergência existente quanto à natureza 
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dos referidos valores, por si só, não caracteriza a má-fé.

A configuração da má-fé processual exige prova satisfatória não só 

da sua existência, mas também da caracterização do dano processual a que 

a condenação cominada visa compensar.

A presunção, segundo os cânones de nosso ordenamento jurídico, é 

sempre de boa-fé, que há de ser afastada somente frente à prova robusta em 

contrário, o que não ocorreu na espécie (fls. 205/206).  

2.   A Fazenda Nacional, nas razões recursais, alegou violação 

dos arts. 43, 97, VI, e 111, II, do CTN; 43, I e X, do Decreto 3.000/99. Em suma, 

sustentou que o auxílio-deslocamento seria um valor ou percentual fixo, que 

acresceria os rendimentos mensais dos servidores substituídos, independentemente 

da quantidade de viagens ou deslocamentos realizados, não ostentando, portanto, 

caráter indenizatório.

3.   Vilmar Moyses Quevedo Borges, a seu turno, apontou  

violação dos arts. 20 e 21, parágrafo único, do CPC e 106, 150 e 168 do CTN. Em 

síntese, defendeu a aplicação da prescrição decenal, cujo dies a quo seria a 

declaração anual de rendimentos, bem assim que fosse determinada a condenação 

da Fazenda Pública em honorários, uma vez que fora determinada a compensação 

dos honorários e nada se mencionara acerca da devida restituição do adiantamento 

das custas.

4.   Com contrarrazões (fls. 283/286 e 288/294), os recursos foram 

admitidos na origem (fls. 296/297).

5.   A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso da Fazenda Nacional e deu parcial provimento ao Apelo 

Nobre do particular tão somente para determinar a aplicação da prescrição decenal 

(fls. 326/350). 

6.   Os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Rio 

Grande do Sul foram rejeitados, com aplicação de multa (fls. 424/435). 
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7.   A FAZENDA NACIONAL interpôs Recurso Extraordinário, 

tendo sido sobrestado nos termos do seguinte despacho do Ministro 

Vice-Presidente FELIX FISCHER:

O e. Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise do RE 

561.908-7 RG/RS (Rel. Min. Marco Aurélio), decidiu que a questão alusiva à 

inconstitucionalidade, declarada na origem, da expressão "observado, quanto 

ao artigo 3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 

1966 - Código Tributário Nacional", constante do art. 4º, segunda parte, da 

LC 118/2005 possui repercussão geral.

Ante o exposto, nos termos do artigo 328-A do RISTF, determino o 

sobrestamento do presente recurso extraordinário até o julgamento pelo e. 

Supremo Tribunal Federal da matéria contida no RE 561.908-7 RG/RS, 

cabendo salientar que a questão também está sendo apreciada no RE 

566.621/RS (Rel. Min. Ellen Gracie).

  

8.   Com a posterior manifestação do Supremo Tribunal Federal, 

nos autos do RE 566.621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 11.10.2011, 

determinou-se o retorno dos autos para os fins do art. 543-B, § 3o., do CPC (fls. 

452/453).

9.   É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.096.288 - RS (2008/0220416-0)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : VILMAR MOYSES QUEVEDO BORGES 
ADVOGADO : JORGE NILTON XAVIER DE SOUZA 
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL 
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO  SUL 
PROCURADOR : FREDERICO DE SAMPAIO DIDONET E OUTRO(S)

VOTO 

TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DO ART. 543-B DO CPC. 

PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 

118/05. APLICAÇÃO DA LEI NOVA. RESP. 1.269.570/MG, SUBMETIDO AO 

RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSOS ESPECIAIS A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.

1.   O Pretório Excelso, no julgamento do RE 566.621/RS, de 

relatoria da eminente Ministra ELLEN GRACIE, ocorrido em 4.8.2011, DJe 

11.10.2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, confirmou a 

inconstitucionalidade do art. 4o., segunda parte, da LC 118/2005, reafirmando 

o entendimento desta Corte de que, nos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação, quando não houver homologação expressa, o prazo para a 

repetição de indébito é de 10 anos. Contudo, o novo regime, que instituiu o 

prazo de 5 anos, previsto no art. 3o. da LC 118/2005, alcançaria apenas os 

pagamentos efetuados após a sua vigência, ou seja, 9.6.2005. 

2.   O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao julgado do 

STF, fixou o entendimento de que, para as ações ajuizadas a partir de 

9.6.2005, aplica-se o art. 3o. da LC 118/2005, contando-se o prazo 

prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco 

anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o. do CTN. 

Por outro lado, ajuizada a demanda antes da vigência da referida lei, 

aplica-se a conhecida tese dos cinco mais cinco anos. Precedente: REsp. 

1.269.570/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.6.2012, 

julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.   In casu, proposta a ação após 8.6.2005, deve ser observada 

a sistemática prescricional da LC 118/05 (5 anos).  Adequação do presente 

julgado, nos termos do art. 543-B do CPC, mantendo o acórdão proferido 

pelo Tribunal a quo.

4.   Recursos Especiais de VILMAR MOYSES QUEVEDO 
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BORGES e FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

1.   Cinge-se a controvérsia na determinação da forma de 

contagem do lapso prescricional para a ação de repetição/compensação de indébito 

de tributo sujeito a lançamento por homologação.

2.   No julgamento do REsp 1.002.932/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, 

RSTJ 217/450, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o Superior Tribunal de 

Justiça havia pacificado o entendimento segundo o qual, em relação aos 

pagamentos anteriores à vigência da LC 118/05, ocorrida em 9.6.2005, a prescrição 

para a repetição/compensação do indébito de tributo sujeito a lançamento por 

homologação deveria observar o regime previsto na sistemática anterior (tese dos 5 

mais 5 anos).

3.   Todavia, o Pretório Excelso, no julgamento do RE 566.621/RS, 

de relatoria da eminente Ministra ELLEN GRACIE, ocorrido em 4.8.2011, DJe 

11.10.2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, confirmou a inconstitucionalidade 

do art. 4o., segunda parte, da LC 118/2005, reafirmando o entendimento desta 

Corte de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não 

houver homologação expressa, o prazo para a repetição de indébito é de 10 anos a 

contar do fato gerador. 

4.    Dissentiu, no entanto, em um ponto: ao contrário do que havia 

entendido a Primeira Seção deste Tribunal, de que o novo regime, previsto no art. 

3o. da LC 118/2005, alcançaria apenas os pagamentos efetuados após a sua 

vigência, o STF concluiu que o novo prazo de 5 anos atinge as demandas ajuizadas 

depois de sua entrada em vigor, ou seja, 9.6.2005. Veja-se a ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO 

RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. DESCABIMENTO. 

VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 

DA VACATIO LEGIS. APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA 

REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS 

AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.

Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação 

da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a 

lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de 
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indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a 

aplicação combinada dos arts. 150, § 4o., 156, VII, e 168, I, do CTN.

A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, 

implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do 

fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.

Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo 

jurídico deve ser considerada como lei nova.

Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, 

porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como 

qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e 

aplicação.

A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou 

compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de 

imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então 

aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de 

ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra 

de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus 

conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. 

Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no 

mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido 

relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme 

entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do 

Tribunal.

O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não 

apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem 

as ações necessárias à tutela dos seus direitos.

Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo 

lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior 

extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se 

trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.

Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o., segunda parte, da LC 

118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos 

tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, 

ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.

Aplicação do art. 543-B, § 3o., do CPC aos recursos sobrestados.

Recurso extraordinário desprovido.

5.   A Primeira Seção desta Corte alinhou-se ao entendimento do 
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STF no julgamento do REsp 1.269.570/MG, sob o rito dos Recursos Especiais 

Repetitivos (art. 543-C do CPC):

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). LEI 

INTERPRETATIVA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o. DA LC 118/2005. POSICIONAMENTO DO STF. 

ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPERADO 

ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM SEDE DE 

RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1.   O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos EREsp. 

644.736/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 27.08.2007, e o 

recurso representativo da controvérsia REsp. 1.002.932/SP, Rel. Min. LUIZ 

FUX, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o. da LC 118/2005 

somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que 

venham a ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência 

deste STJ passou a considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados 

a partir de 09.06.2005, o prazo para a repetição do 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.

2.   No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no 

RE 566.621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, onde foi fixado marco para a 

aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração 

a data do ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em 

confronto com a data da vigência da lei nova (09.06.2005).

3.   Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em 

interpretação de princípios constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao 

decidido pela Corte Suprema competente para dar a palavra final em temas 

de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de mérito em repercussão 

geral (arts. 543-A e 543-B do CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a 

partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o. da Lei Complementar 118/2005, 

contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o 

art. 150, § 1o., do CTN.

4.   Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. 

1.002.932/SP, Rel. Min. LUIZ FUX.

5.   Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime 

do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (REsp 1.269.570/MG, 
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Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.6.2012).

6.   No caso dos autos, proposta a ação após 8.6.2005, deve ser 

observada a sistemática prescricional da LC 118/05 (5 anos), contando-se esse 

lapso de tempo, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a partir da 

data do respectivo recolhimento.

7.   Ante o exposto, em juízo de retratação, nega-se provimento 

aos Recursos Especiais para manter, na íntegra, o acórdão proferido pelo TRF da 

4a. Região (fls. 195/206). 

8.   É o voto. 
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Relator
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Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
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Secretária
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CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Seção, por unanimidade, negou provimento aos recursos especiais, nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, 
Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Olindo Menezes (Desembargador 
Convocado do TRF 1ª Região) e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
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