PROJETO DE LEI N.º 5.135, DE 2016
(Do Sr. Nelson Marchezan Junior)
Estabelece prazo para decisões administrativas em processos de
ressarcimento, compensação ou restituição.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 73 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se o parágrafo único para
§1º:
“Art. 73. ..................................................................
................................................................................
§ 1º .........................................................................
................................................................................
§ 2º As decisões proferidas no âmbito de

processos

administrativos de restituição ou de ressarcimento de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
obedecerão ao prazo de que trata o art. 24 da Lei nº 11.457,
de 16 de março de 2007.” (NR)
Art. 2º O art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
passa a vigorar coma seguinte redação:
“Art. 74. ..................................................................
................................................................................
§ 5º O prazo para homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo obedecerá ao disposto no art. 24 da Lei
nº 11.457, de 16 de março de 2007, contado da data da
entrega da declaração de compensação.
..................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Atualmente, os pedidos de restituição e de ressarcimento de
tributos federais encaminhados à Secretaria da Receita Federal do Brasil não têm
prazo para análise. O contribuinte pode ficar anos esperando pela devolução de
recursos pagos indevidamente aos cofres públicos. Não avaliamos justa essa
situação, principalmente se considerarmos o enorme volume de obrigações
tributárias que o cidadão é forçado a cumprir tempestivamente, a fim de evitar a
aplicação de multas severas.
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A necessidade de determinação de um prazo para apreciação
desses pedidos já está sendo reconhecida pelo Poder Judiciário. O Tribunal
Regional Federal da 4º Região vem, seguidamente, decidindo que “a demora no
processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu próprio
indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados ao administrado, decorrentes
do próprio decurso de tempo”. Ou seja, a morosidade e a omissão da administração
tem o mesmo efeito da denegação de pedido de restituição, na maioria das vezes
corretamente solicitado pelo contribuinte.
Nossa intenção é deixar claro que o prazo do art. 24 da Lei
nº 11.457, de 16 de março de 2007, também se aplica a pedidos de compensação,
restituição e ressarcimento. Esse dispositivo torna obrigatória a decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos do contribuinte. De fato, nos julgados
supramencionados, o TRF da 4º Região já argumenta que “o artigo 24 da Lei nº
11.457/2007 determina que a decisão administrativa seja proferida no prazo máximo
de 360 dias a contar do protocolo de petições, recursos ou defesas, aplicando-se
aos pedidos administrativos protocolados a partir de sua entrada em vigor”.
Assim, pretendemos dar maior celeridade às decisões da
Fazenda Pública, tornando eficaz o direito de o cidadão pagar apenas pelo que
deve, sobretudo se considerarmos a elevada carga tributária que já lhe é imposta.
Por essas razões, certos de que esta proposição trará mais
justiça à legislação tributária, contamos com o apoio dos ilustres pares do
Congresso Nacional para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 3 de maio de 2016.
Deputado NELSON MARQUEZAN JÚNIOR
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a legislação tributária federal, as
contribuições para a seguridade social, o
processo administrativo de consulta e dá outras
providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
.......................................................................................................................................................
Remuneração de Direitos
Art. 72. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por
cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior
pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive
à transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer filmes
ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação
brasileira.
Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS
cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada
depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a
Fazenda Nacional. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
I - (Revogado pela Lei 12.844, de 19/7/2013);
II - (Revogado pela Lei 12.844, de 19/7/2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses
débitos, observado o seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável
será creditada à conta do respectivo tributo. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 12.844, de
19/7/2013)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002, produzindo efeitos
a partir de 1/10/2002)
§ 1º A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.637, de
30/12/2002, produzindo efeitos a partir de 1/10/2002)
§ 2º A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 10.637, de 30/12/2002, produzindo efeitos a partir de 1/10/2002)
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§ 3º Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
da declaração referida no § 1º: (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002 e
“caput” do parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002, produzindo efeitos a
partir de 1/10/2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002, produzindo
efeitos a partir de 1/10/2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.833, de
29/12/2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003
e com nova redação dada pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003 e com nova redação dada pela Lei nº 11.051, de
29/12/2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.051,
de 29/12/2004)
§ 4º Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os
efeitos previstos neste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002,
produzindo efeitos a partir de 1/10/2002)
§ 5º O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002 e com nova redação dada pela Lei nº 10.833, de
29/12/2003)
§ 6º A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003)
§ 7º Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003)
§ 8º Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7º, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União, ressalvado o disposto no § 9º. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.833, de
29/12/2003)
§ 9º É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7º, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.833, de
29/12/2003)
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§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9º e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se
no disposto no inciso III do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003 e “caput” com nova redação dada pela Lei nº
11.051, de 29/12/2004)
I - previstas no § 3º deste artigo; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.051, de
29/12/2004)
II - em que o crédito: ("Caput" do inciso acrescido pela Lei nº 11.051, de
29/12/2004)
a) seja de terceiros; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 491, de 5
de março de 1969; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
c) refira-se a título público; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Alínea
acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei:
1 - tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2 - tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
3 - tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado
a favor do contribuinte; ou
4 - seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº
449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 13. O disposto nos §§ 2º e 5º a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.051, de
29/12/2004)
§ 15. (Revogado pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015 , convertida na Lei
nº 13.137, de 19/6/2015, em vigor na data da publicação da Medida Provisória)
§ 16. (Revogado pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015 , convertida na Lei
nº 13.137, de 19/6/2015, em vigor na data da publicação da Medida Provisória)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.249, de
11/6/2010, com redação dada pela Medida Provisória nº 656, de 7/10/2014 e convertida na
Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o
§ 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
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Seção VIII
UFIR
Art. 75. A partir de 1º de janeiro de 1997, a atualização do valor da Unidade
Fiscal de Referência - UFIR, de que trata o art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com as alterações posteriores, será efetuada por períodos anuais, em 1º de janeiro.
Parágrafo único. No âmbito da legislação tributária federal, a UFIR será utilizada
exclusivamente para a atualização dos créditos tributários da União, objeto de parcelamento
concedido até 31 de dezembro de 1994.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 11.457, DE 16 DE MARÇO DE 2007
Dispõe sobre a Administração Tributária
Federal; altera as Leis nºs 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de
2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910,
de 15 de julho de 2004, o Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto nº
70.235, de 6 de março de 1972; revoga
dispositivos das Leis nºs 8.212, de 24 de julho
de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002,
10.910, de 15 de julho de 2004, 11.098 , de 13
de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de dezembro
de 1996; e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA PROCURADORIA-GERAL DA FA Z E N D A NACIONAL
.......................................................................................................................................................
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
§ 1º ( VETADO)
§ 2º ( VETADO)
CAPÍTULO III
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Art. 25. Passam a ser regidos pelo Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972:
I - a partir da data fixada no § 1º do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários referentes
às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei;
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II - a partir da data fixada no caput do art. 16 desta Lei, os processos
administrativos de consulta relativos às contribuições sociais mencionadas no art. 2º desta
Lei.
§ 1º O Poder Executivo poderá antecipar ou postergar a data a que se refere o
inciso I do caput deste artigo, relativamente a:
I - procedimentos fiscais, instrumentos de formalização do crédito tributário e
prazos processuais;
II - competência para julgamento em 1a (primeira) instância pelos órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada.
§ 2º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica aos processos de
restituição, compensação, reembolso, imunidade e isenção das contribuições ali referidas.
§ 3º Aplicam-se, ainda, aos processos a que se refere o inciso II do caput deste
artigo os arts. 48 e 49 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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