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VOTO 

Cuida-se de incidente interposto pela União (Fazenda Nacional) com 
o intuito de dirimir divergência sobre a natureza do lançamento tributário das 
contribuições previdenciárias do servidor público (PSS), se de ofício ou se por 
homologação. Colho de seu arrazoado: 

Insurge-se a União contra acórdão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados 
Especiais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, que negou provimento ao 
recurso interposto pela União, entendendo que a contribuição para o plano de 
seguridade social descontada do servidor público está sujeita ao lançamento por 
homologação e, via de conseqüência à prescrição decenal (“tese dos cinco mais 
cinco”). 

[...] 

O acórdão recorrido entendeu que a contribuição para o plano de seguridade 
social é tributo sujeito ao lançamento por homologação e que os pagamentos 
indevidos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 
118/2005, aplicável ao caso a tese dos “cinco mais cinco. Confira-se a seguinte 
passagem do acórdão:  

“2) A sentença concluiu que não se aplica a forma de contagem de prazo da Lei 
Complementar 118 aos recolhimentos efetuados antes de sua vigência, 
prevalecendo a regra de contagem denominada cinco mais cinco, com a ressalva 
de que o período não pode ultrapassar o prazo máximo de cinco anos a contar 
da vigência daquela Lei. (...) 3) A sentença merece ser mantida por seus próprios 
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95). Não há ofensa aos dispositivos 
constitucionais mencionados no recurso.” 

Como se vê, a Turma Recursal adotou o entendimento de que a contribuição para 
o plano de seguridade social está sujeita ao lançamento por homologação. Tal 
entendimento, todavia, diverge da jurisprudência mais recente do STJ, consoante 
restará adiante demonstrado. 



[...] 

O Superior Tribunal de Justiça possui reiterados julgados no sentido de que a 
contribuição aludida está sujeita ao lançamento de ofício, e conseguintemente, à 
prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 168, I, do CTN. Vejamos:  

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
INTEGRAÇÃO NOS LIMITES DA IMPUGNAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A 
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 
168, I, DO CTN. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DESTE TRIBUNAL. 
1. Ação objetivando afastar desconto incidente sobre contribuição 
previdenciária destinada ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - 
Ipesp recolhida sobre os proventos de servidores aposentados. 2. Nos embargos 
declaratórios opostos pelos autores (fls. 409/412), que complementaram a 
decisão que analisou o recurso especial, não se apreciou questão fora dos limites 
do apelo nobre, pois se limitou a integração ao exame do prazo prescricional a 
ser observado na restituição da contribuição em debate, tema este solucionado 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 3. Quando do julgamento do 
AgRg no REsp 1.096.074/SP, da relatoria do eminente Ministro Francisco 
Falcão, DJ de 26/2/2009, a Primeira Turma do STJ decidiu, em síntese, que: a) 
a hipótese de descontos de contribuição de seguridade incidente sobre a 
remuneração de servidor configura-se lançamento de ofício e não por 
homologação; b) nesse panorama, o prazo prescricional a ser observado, no 
caso, é o quinquenal, conforme disciplina o art. 168, I, do CTN. 4. De igual modo: 
REsp 949.788/SC, Relator Ministro Franciso Falcão, DJ de 20.10.2008. 5. 
Agravo regimental não provido.” STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no REsp 
990098, Relator Benedito Gonçalves, DJE DATA:18/02/2010. (Original sem 
destaque) 

 “CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE. SERVIDOR EM CARGO EM 
COMISSÃO. PERÍODO ANTERIOR À EC 19/98. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QÜINQÜENAL. ART. 
168, I, DO CTN. I - A natureza da relação outrora estabelecida entre o recorrente 
e a recorrida é tributária: trata-se de cobrança de contribuição de seguridade 
em face de servidor público em cargo em comissão, que foi abolida pela EC 
19/98. II - É fato notório no serviço público que os descontos da contribuição 
previdenciária pública que incidem na remuneração do servidor são calculados 
e lançados diretamente em sua folha de pagamento pelo órgão de pessoal 
responsável. Assim, o citado procedimento configura lançamento de ofício e não 
por homologação. III - Nos termos do art. 150 do CTN, nos lançamentos por 
homologação, o contribuinte estipula a base de cálculo, faz incidir a alíquota que 
entende aplicável e antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, ao que não se subsume, portanto, a hipótese em tela. IV - Nesse 
panorama, o prazo prescricional a ser aplicado na presente hipótese é o 
qüinqüenal, nos termos do art. 168, I, do CTN. V - Recurso especial improvido.” 



STJ, Primeira Turma, REsp 949788/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 
20/10/2008. 

A Presidência admitiu o incidente e indicou sua conformação como 
Representativo de Controvérsia, o que foi acolhido pelo Colegiado, propondo o 
seguinte tema a ser dirimido:  "saber qual é a espécie de lançamento nos casos de 
contribuição previdenciária para o plano de seguridade do servidor público - PSS, 
bem como qual o regime jurídico de prescrição e decadência incidente." 

O Ministério Público Federal manifestou-se nos autos sugerindo que 
o lançamento seria de ofício, não se manifestando acerca da prescrição. 

A União também juntou aos autos manifestação, pela qual a 
contribuição em tela "está sujeita ao lançamento de ofício, pois não exige qualquer 
participação do sujeito passivo. A retenção é feita pelo órgão pagador e descontada 
diretamente no contracheque do sujeito passivo (servidor). Inexiste atividade 
exercida pelo contribuinte para determinar o valor a pagar e tampouco ato 
posterior da autoridade competente. Não há, sequer, homologação. Portanto, 
tratando-se de tributo sujeito ao lançamento de ofício, a prescrição do direito à 
repetição do indébito é de cinco anos e tem início com o pagamento do tributo". 
Colacionou jurisprudência a respeito no STJ: STJ, Primeira Seção, REsp 
1.086.382/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, Julgado em 14/04/2010, DJe 
26/04/2010. Tema repetitivo nº 356. STJ, 1ª Turma: AgRg no REsp 1.096.074/SP, 
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009; 
REsp 1.088.958/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 
3.3.2009, DJe 16.3.2009; REsp 857.464/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, julgado em 17.2.2009, DJe 2.3.2009. STJ, 2ª Turma: REsp 
1.216.237/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 
17/02/2011, DJe 10/03/2011; AgRg no AgRg no REsp 1.091.390/PR, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/02/2010, DJe 24/02/2010). 

Em que pesem os brilhantes argumentos lançados, tenho que o 
lançamento da contribuição previdenciária do servidor público no âmbito do RPPS 
é por homologação, uma vez que promovido através de substituição tributária em 
relação ao ente ao qual vinculado o servidor, que não se equipara à autoridade 
fiscal. Ao contrário do alegado pela União, o lançamento de ofício é aquele 
totalmente realizado pela autoridade, segundo o disposto no art. 142 c/c art. 149 
do CTN, a saber: 

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. 

[...] 



 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 

        I - quando a lei assim o determine; 

        II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo 
e na forma da legislação tributária; 

        III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado 
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma 
da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade 
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo 
daquela autoridade; 

        IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer 
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração 
obrigatória; 

        V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; 

        VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro 
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária; 

        VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício 
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; 

        VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por 
ocasião do lançamento anterior; 

        IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou 
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, 
de ato ou formalidade especial. 

        Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto 
não extinto o direito da Fazenda Pública. 

Percebe-se que inexiste falar-se em lançamento de ofício realizado 
pelo sujeito passivo ou por terceiros. A lei pode, a seu turno, atribuir a 
responsabilidade a terceiro, deslocando o encargo de recolhimento tributário, com 
dispensa ou não do contribuinte originário, como prescreve o art. 128 do CTN: 

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo 
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada 
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do 
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou 
parcial da referida obrigação. 



É o que ocorre na hipótese, em que a lei vem e desloca a 
responsabilidade para o empregador/ente público a que vinculado o servidor. O 
procedimento é o mesmo em relação a diversos tributos existentes na legislação 
atual, como no caso dos empregados em geral. Não se cogita que o lançamento da 
contribuição previdenciária do empregado seja de ofício, uma vez que não 
realizado por qualquer autoridade fiscal. Cuida-se de lançamento por 
homologação, cuja responsabilidade é deslocada por lei ao empregador, que atua 
como substituto tributário do empregado. Contudo, como no caso do servidor 
público o desconto é feito por autoridade pública, confundiu-se entendendo que o 
lançamento seria de ofício. Todavia, o lançamento não é realizado por qualquer 
autoridade por ser pública, sendo reservado ao fisco, apenas à autoridade fiscal. 
Portanto, ainda que o desconto no contracheque do servidor seja feito por uma 
autoridade pública, ela não ostenta a condição e o caráter fiscal, consistindo em 
dinâmica idêntica àquela operada por um empregador privado. 

Outro argumento muito utilizado para essa compreensão, é que uma 
autoridade pública da União faz o desconto e o recolhimento, como se o fato de 
ser alguém vinculado ao próprio ente a que destinado o recurso final da 
contribuição fosse bastante para caracterizar o lançamento como de ofício. Ora, 
basta imaginar o desconto e recolhimento da contribuição efetuado por outro órgão 
ou ente não vinculado à União diretamente, o que serviria para demonstrar um 
abismo na tese. É verdade que ela ganhou adeptos no STJ, mas foi corrigida 
atualmente, como evidencia o seguinte precedente que se reporta à jurisprudência 
da 1ª Seção: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. 
CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NA FONTE. SERVIDOR 
PÚBLICO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 
PRECEDENTES. [...] 2. Recurso especial da União que ultrapassa a barreira de 
admissibilidade recursal, tão-somente no tocante à discussão sobre a natureza 
do lançamento do tributo, no caso, contribuição previdenciária de servidor 
público. 3. Nos termos da jurisprudência da Primeira Seção, a contribuição 
previdenciária é tributo sujeito a lançamento por homologação, não tendo a 
simples retenção na fonte o condão de transmudar a natureza do lançamento da 
exação (de lançamento por homologação para lançamento de ofício). 
Precedentes: EREsp 1.096.074/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira 
Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 16/6/2010; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. 
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/3/2006, DJ 
10/4/2006, p. 111. 4. Recurso especial da União parcialmente conhecido e, nessa 
parte, não provido. (REsp 1224723/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. 
p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
03/09/2019, DJe 10/09/2019). 

No voto do eminente ministro que lavrou o voto vencedor, aponta-
se que: 



"[...] o  fato  de a Lei 10.887/2004 prever, em seu art. 4º, aalíquota aplicável para 
a contribuição previdenciária dos servidorespúblicos  federais,  e  de seu art. 8º-
A atribuir a responsabilidadepela  retenção  e pelo recolhimento das 
contribuições ao dirigente eao ordenador de despesa do órgão ou entidade que 
efetuar o pagamentoda remuneração ou do benefício, tal não implica que o 
lançamento, nocaso, se daria de ofício. Na  espécie,  o  órgão pagador 
simplesmente fará a retenção dostributos,  orientando-
se  pela  alíquota  estipulada  na  legislaçãoespecífica. O fato de o recolhimento 
do tributo dar-se na fonte nãotem  o  condão  de  transmudar  a  natureza  do 
lançamento da 
exaçãotributária   (de  lançamento  por  homologação  para  lançamento  deofí
cio). [...] Inexistindo atribuição legal que, expressamente, 
confiraao  'dirigente  ou  ordenador  de  despesa  do  órgão ou entidade' 
acompetência para o ato de lançamento da contribuição 
previdenciária,não  vejo  como, a partir da simples incumbência a eles conferida 
dereter  tais valores, concluir que o lançamento do tributo em questãoocorresse 
de ofício". 

A questão foi pacificada na 1ª Seção a partir do julgamento dos 
seguintes Embargos de Divergência: 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DOS CONTRIBUINTES. TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL.DESCONTO EM FOLHA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENTENDE SER 
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ACÓRDÃO PARADIGMA 
QUE ENTENDEU SER TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 
HOMOLOGAÇÃO. 1. É assente nesta Corte o entendimento de que a 
contribuição previdenciária é tributo sujeito a lançamento por homologação, por 
isso que a prescrição em relação a ela é computada consoante a tese dos "cinco 
mais cinco", a partir de sua retenção, máxime pela sua inequívoca natureza 
tributária. (EREsp 1096074/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 16/06/2010) 

Veja que o recolhimento aqui se adequa às características próprias 
do art. 150 do CTN, uma vez que a autoridade fiscal fará a apuração e 
homologação posteriormente: 

 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. 

        § 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo 
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao 
lançamento. 



        § 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à 
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção 
total ou parcial do crédito. 

        § 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados 
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de 
penalidade, ou sua graduação. 

        § 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. 

Assim, o fato de haver o desconto na fonte pelo órgão público a que 
pertença o servidor, esse ente não detém condições apropriadas para ser dotado de 
capacidade tributária própria do sujeito ativo, figurando na relação tributária como 
terceiro substituto tributário, a quem se incumbe o recolhimento do tributo em 
nome do contribuinte. Veja que os Embargos de Divergência citado foi julgado 
posteriormente à definição do tema repetitivo 356, que tratou da contribuição ao 
Fusex, não correspondendo ao tributo aqui apreciado. 

Em se tratando de tributo cujo lançamento seja sujeito à 
homologação, a prescrição segue diretriz já pacificada na jurisprudência, ou seja, 
"para as ações de repetição de indébito ajuizadas a partir de 09/06/2005, deve ser 
aplicado o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 3º da Lei Complementar 
118/2005, ou seja, prazo de cinco anos, com termo inicial na data do pagamento. 
Já para as ações ajuizadas antes de 09/06/2005, deve ser aplicado o entendimento 
anterior, que permitia a cumulação do prazo do art. 150, § 4º, com o do art. 168, I, 
do CTN (denominada tese dos 5+5)" (STF, RE 566.621). A decadência, por sua 
vez, segue a dinâmica tributária de cinco anos desde o primeiro dia do exercício 
seguinte à ocorrência do fato gerador, conforme art. 173, I, do CTN. 

Posto isso, proponho a seguinte tese na solução do caso: 

"o recolhimento da contribuição previdenciária do servidor 
público no regime próprio de Previdência (RPPS) sujeita-se ao 
lançamento por homologação, com o prazo quinquenal de 
decadência a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato 
gerador (CTN, art. 173, I) e com prazo quinquenal de prescrição 
a partir da data da retenção na fonte (LC 118/2005, art. 3º, c/c 
CTN, art. 168), ressalvadas as ações propostas até 09/6/2005, às 
quais se aplica a tese de cinco mais cinco anos quanto à 
prescrição (CTN, art. 150, § 4º, c/c art. 168, I - STF, RE 
566.621)". 



Como o acórdão de origem está em consonância com o referido 
entendimento no que tange ao lançamento por homologação, mas distancia-se no 
que consiste ao prazo de prescrição para repetição do indébito, em função da ação 
ser posterior a 09/6/2005, dou parcial provimento ao recurso e determino o retorno 
dos autos à origem para adequação, nos termos da Questão de Ordem n. 20 desta 
TNU. 

Posto isso, voto por dar parcial provimento ao recurso da União, 
nos termos da fundamentação. 

 

ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES 

Juiz Relator 
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EMENTA 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. 
NATUREZA DO LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO NO RPPS. 
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 
REALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM 
RESSALVA DAS AÇÕES ANTERIORES A 09/6/2005 (STF, 
RE 566621). PROVIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE. 
RETORNO PARA ADEQUAÇÃO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de uniformização interposto pela 
União, nos termos do voto do Juiz Relator, fixando a seguinte tese: "o 
recolhimento da contribuição previdenciária do servidor público no regime 
próprio de Previdência (RPPS) sujeita-se ao lançamento por homologação, com o 
prazo quinquenal de decadência a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao 
fato gerador (CTN, art. 173, I) e com prazo quinquenal de prescrição a partir da 
data da retenção na fonte (LC 118/2005, art. 3º, c/c CTN, art. 168), ressalvadas as 
ações propostas até 09/6/2005, às quais se aplica a tese de cinco mais cinco anos 
quanto à prescrição (CTN, art. 150, § 4º, c/c art. 168, I - STF, RE 566.621)". 
Ressalvaram entendimento pessoal os Juízes Federais Luis Eduardo Bianchi 
Cerqueira e Ivanir Cesar Ireno Junior. Pedido de Uniformização julgado como 
representativo da controvérsia (Tema 270). 

Brasília, 20 de novembro de 2020. 

ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES 

Juiz Relator 


