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PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DOS VA-
LORES EXECUTADOS. INOCORRÊNCIA. INÍCIO DA
CONTAGEM  DO  RESPECTIVO  PRAZO.  DATA  DA
NOTIFICAÇÃO  DO  CONTRIBUINTE  QUANTO  AO
RESULTADO DO RECURSO ADMINISTRATIVO OU
DA SUA REVISÃO.  PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTO DE INFRAÇÃO LA-
VRADO CONTRA A EMPRESA EMBARGANTE. SUS-
PENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBU-
TÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO DA PREAMBULAR. 

- O Superior Tribunal de Justiça já firmou intelecto no senti-
do de que o início do prazo prescricional é computado apenas
a partir da data em que há a notificação do contribuinte quan-
to ao resultado do recurso administrativo ou da sua revisão.

-  “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.
RECURSO ADMINISTRATIVO.  SUSPENSÃO DA EXI-
GIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TEMA SUB-
METIDO  AO  RITO  DO  ART.  543-C  DO  CPC.  RESP
1.113.959/RJ.  IMPOSSIBILIDADE  DE  PREQUESTIO-
NAMENTO, EM RECURSO ESPECIAL, DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  AGRAVO REGIMENTAL IMPRO-
VIDO.
I. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no jul-
gamento  do  Recurso  Especial  1.113.959/RJ,  submetido  ao
rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "o
recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo,
nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efe-
tuado concomitantemente  com auto de infração),  momento
em que não se cogita do prazo decadencial, até seu
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julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente
a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua re-
visão, tem início  a contagem do prazo prescricional,  afas-
tando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de
processo  administrativo  fiscal,  pela  ausência  de  previsão
normativa  específica"  (REsp  1.113.959/RJ,  Rel.  Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2010).
II. Conforme entendimento pacificado, a via especial não se
presta à análise de alegação de ofensa à Constituição da Re-
pública, ainda que para fins de prequestionamento, não sen-
do omisso o julgado que silencia acerca da questão.
III. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 519.222/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MA-
GALHÃES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  24/03/2015,
DJe 07/04/2015)

- Na conjuntura em epígrafe, os fatos geradores que enseja-
ram o surgimento das obrigações tributárias ocorreram nos
exercícios correspondentes aos anos de 2001 e 2002. Desse
modo, não obstante a constituição do lançamento tenha ocor-
rido na data de 27 de setembro de 2006, vislumbro que o pra-
zo  decadencial  foi  interrompido  em  30  de  julho  de  2003
(fls.14 e 45), ocasião em que teve início o processo adminis-
trativo tributário.

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
ICMS.  CERTIDÃO  DE  DÍVIDA  ATIVA.  IMPROCE-
DÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.  IRRESIGNA-
ÇÃO.  NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.  IM-
POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA ESCORREITA AO
REGRAMENTO DISPOSTO NO ARTIGO 202, II, DO
CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  INDICAÇÃO
CORRETA, PELA FAZENDA ESTADUAL, DA QUAN-
TIA DEVIDA E DA MANEIRA DE CALCULAR OS JU-
ROS ACRESCIDOS. MULTA FISCAL DE 200% (DU-
ZENTOS POR CENTO) SOBRE O VALOR DEVIDO.
CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO ES-
TADUAL SUPERVENIENTE QUE REDUZIU O PER-
CENTUAL PARA 100% (CEM POR CENTO). MINO-
RAÇÃO  DEVIDA.  MERCADORIAS  DESTINADAS
PARA O ATIVO FIXO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓ-
RIA.  RECORRENTE  QUE  NÃO  SE  DESINCUMBIU
DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITU-
TIVOS  DE  SEU  DIREITO.  EXEGESE  DO  ARTIGO
333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1973 (ATUAL ART. 373, I, CPC/2015).  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.
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- Art. 202, II, CTN: “Art. 202. O termo de inscrição da dívida
ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará
obrigatoriamente: I -  (...); II - a quantia devida e a maneira de
calcular os juros de mora acrescidos;”

- Mostra-se suficiente uma análise perfunctória do processo
principal, em apenso, para reconhecer que houve a indicação
da quantia devida e da maneira de calcular os juros de mora
acrescidos,  restando os valores respectivos de cada parcela
visivelmente  discriminados  à  fl.  04,  quando da  juntada  da
memória de cálculo pela Fazenda Estadual.

- O princípio do não confisco, em matéria tributária (art. 150,
IV, da CF/88), constitui a interdição pela Constituição da Re-
pública de qualquer pretensão governamental que possa con-
duzir à injusta apropriação estatal, ainda que parcial, do patri-
mônio ou dos rendimentos dos contribuintes, o que significa-
ria o comprometimento do exercício de direitos fundamentais
diante da insuportabilidade da carga tributária.

- O Supremo Tribunal Federal considera confiscatórias mul-
tas tributárias estimadas em patamar superior a 100% do va-
lor do débito.

-  “AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRU-
MENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECES-
SIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO
DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado
pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homolo-
gação formal, motivo por que o crédito tributário se torna
imediatamente exigível, independentemente de qualquer pro-
cedimento administrativo ou de notificação do sujeito. O va-
lor da obrigação principal deve funcionar como limitador da
norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela
nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.”  (STF,  AI  838302
AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Tur-
ma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-
063  DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

-  O próprio Estado da Paraíba, ao reconhecer a ilegalidade e
arbitrariedade da multa fiscal no patamar de 200% (duzentos
por cento), editou a Lei nº 10.008/2013, reduzindo a multa
para o percentual de 100% (cem por cento) do crédito tributá-
rio. Convém destacar que a mencionada legislação pode ser
aplicada no caso concreto, posto que, como é cediço, a retro-
atividade da lei menos gravosa em matéria tributária é aplica-
da em caráter excepcional, objetivando beneficiar o contribu-
inte nos casos de atos que ainda não foram definitivamente
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julgados.  O art.  106, inciso II,  do CTN prevê,  inclusive,  a
aplicação regressiva de lei mais benéfica ao contribuinte.

- O juiz de primeira instância agiu com acerto ao reconhecer
que  inexistiu  esteio  probatório  produzido pela  demandante
hábil a comprovar o seu direito constitutivo. Essa constatação
advém do fato de que, muito embora a empresa afirme que a
mercadoria adquirida foi destinada para o seu ativo fixo, es-
pecialmente,  na reforma do estabelecimento comercial,  não
se desincumbiu do ônus de colacionar aos autos a documen-
tação que possui liame com o referido escopo, nos moldes do
artigo  333,  inciso  I,  do  CPC/1973  (atual  art.  373,  I,
CPC/2015).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  da  Paraíba,  à unanimidade  de  votos,  REJEITAR  A  PREJUDICIAL.  NO
MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta  por  JCA Madeireira  Marinho
Ltda., em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública des-
ta Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos por aquela em des-
favor do Estado da Paraíba, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (fls. 231/236), a embargante suscita, preambu-
larmente: a prescrição dos valores executados, com termo inicial em dezembro de 2001; a nu-
lidade da inscrição e do processo de cobrança em virtude do descumprimento do art. 202, II,
do CTN, quanto à maneira de calcular os juros acrescidos; excesso de execução praticado pelo
ente estatal, diante da aplicação do percentual de 200% (duzentos por cento), a título de multa
sobre os valores supostamente devidos, pugnando pela utilização da taxa de multa de 10%
(dez por cento). No mérito, argumenta a impossibilidade de incidência de ICMS sobre merca-
dorias adquiridas para uso próprio.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a condenação do recorrido
ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 244/248.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer às fls.  255/257, opinando pelo
prosseguimento do feito, ante a ausência de interesse público no caso concreto.

É o relatório.
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VOTO

→ DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS

A recorrente suscita prejudicial de mérito, alegando ter havido prescrição
dos valores executados pelo Estado da Paraíba.

É mister salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou intelecto
no sentido de que o início do prazo prescricional é computado apenas a partir da data em que
há a notificação do contribuinte quanto ao resultado do recurso administrativo ou da sua revi-
são.

Por oportuno, vejamos recentíssimos julgados da Corte Superior quanto à
matéria em pauta:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. RENOVAÇÃO DE
TERMO DE ACORDO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO FISCAL.
ANÁLISE  DE  LEI  LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.
280/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRI-
BUTÁRIO. DATA DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECI-
DO.
I - Na hipótese dos autos, a parte autora objetiva a renovação de
termo de acordo que lhe garante o benefício da redução da base
de cálculo do ICMS. Assim, não se amolda à matéria cuja reper-
cussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF, Tema n. 817, no
qual se discute: "Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal,
mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tribu-
tárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, im-
plementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reco-
nhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal".
II  -  O  exame  de  normas  de  caráter  local  (Lei  Estadual
n.13.025/2000) é inviável em recurso especial, em face da vedação
prevista no enunciado n. 280 da Súmula do STF, segundo a qual
"por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário", apli-
cável por analogia.
III - No julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submeti-
do ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, sob
a relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, a Primeira Seção do Su-
perior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: "[...] o
recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributá-
rio, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos
do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomi-
tantemente com auto de infração), momento em que não se cogita
do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio,
sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescri-
cional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em
sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão
normativa específica." 
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IV - Todavia, analisar eventual ofensa ao art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional  demandaria,  necessariamente,  o re-
volvimento do conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que
não ficou consignado, no acórdão regional recorrido, se a lavra-
tura do auto de infração se deu durante a tramitação do processo
administrativo de renovação do termo de acordo ou em momento
anterior.
V - Agravo interno improvido.”
(AgInt  no AREsp 936.761/CE,  Rel.  Ministro FRANCISCO FAL-
CÃO,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  16/11/2017,  DJe
22/11/2017).

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO
ADMINISTRATIVO.  SUSPENSÃO  DA  EXIGIBILIDADE  DO
CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  TEMA  SUBMETIDO  AO  RITO  DO
ART. 543-C DO CPC. RESP 1.113.959/RJ.  IMPOSSIBILIDADE
DE  PREQUESTIONAMENTO,  EM  RECURSO  ESPECIAL,  DE
MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  IM-
PROVIDO.
I. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamen-
to do Recurso Especial  1.113.959/RJ,  submetido ao rito do art.
543-C do CPC, firmou o entendimento de que "o recurso adminis-
trativo  suspende  a exigibilidade  do crédito  tributário,  enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III
do CTN,  desde o lançamento (efetuado concomitantemente  com
auto de infração), momento em que não se cogita do prazo deca-
dencial,  até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da
sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afas-
tando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de pro-
cesso administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica"  (REsp  1.113.959/RJ,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRI-
MEIRA TURMA, DJe de 11/03/2010).
II. Conforme entendimento pacificado, a via especial não se presta
à análise de alegação de ofensa à Constituição da República, ain-
da que para fins de prequestionamento, não sendo omisso o julga-
do que silencia acerca da questão.
III. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg  no AREsp 519.222/RS,  Rel.  Ministra ASSUSETE MAGA-
LHÃES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  24/03/2015,  DJe
07/04/2015)

Com efeito, na conjuntura em epígrafe, os fatos geradores que ensejaram
o surgimento das obrigações tributárias ocorreram nos exercícios correspondentes aos anos de
2001 e 2002. Desse modo, muito embora a constituição do lançamento tenha ocorrido na data
de 27 de setembro de 2006, vislumbro que o prazo decadencial foi interrompido em 30 de ju-
lho de 2003 (fls.14 e 45), ocasião em que teve início o processo administrativo tributário.

Diante do exposto, rejeito a prefacial em debate.
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→ DO MÉRITO

Inicialmente, registro que os outros temas veiculados em sede de pream-
bular encontram-se consubstanciados no próprio mérito da demanda, razão pela qual serão
discutidos neste momento.

A apelante requer a decretação da nulidade da inscrição da dívida ativa e
do processo de cobrança, alegando que houve a inobservância ao artigo 202, inciso II, do
Código Tributário Nacional, no tocante ao modo de realizar o cômputo dos juros de mora
acrescidos. Assevera que o cálculo daqueles ocorreu diretamente, sem a demonstração da for-
ma e dos índices utilizados para a sua confecção.

Para melhor esclarecimento, eis a redação do dispositivo supracitado:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente: 
I -  (...);
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;”

Ora, mostra-se suficiente uma análise perfunctória do processo principal,
em apenso, para reconhecer que houve a indicação da quantia devida e da maneira de calcular
os juros de mora acrescidos, restando os valores respectivos de cada parcela visivelmente dis-
criminados à fl. 04, quando da juntada da memória de cálculo pela Fazenda Estadual.

Outrossim, ainda que inexistisse tal documentação, a atualização monetá-
ria poderia ser individualizada em qualquer interregno, razão pela qual não há como conside-
rar ser ilegítima a certidão de dívida ativa.

Quanto à multa aplicada, é certo ser cabível a sua imposição, a qual se
constitui em sanção pelo inadimplemento do crédito tributário, visando desestimular sua reite-
ração, compreendido,  na conjuntura esposada,  como conduta ilícita.  A sua cobrança apre-
senta-se legítima, principalmente, quando não é desproporcional à capacidade do contribuinte.

Não obstante, o princípio do não confisco, em matéria tributária (art. 150,
IV, da CF/88), constitui a interdição pela Constituição da República de qualquer pretensão go-
vernamental que possa conduzir à injusta apropriação estatal, ainda que parcial, do patrimônio
ou dos rendimentos dos contribuintes, o que significaria o comprometimento do exercício de
direitos fundamentais diante da insuportabilidade da carga tributária.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento expresso do Supremo Tribu-
nal Federal, o qual considera confiscatórias multas tributárias estimadas em patamar superior
a 100% do valor do débito:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
LANÇAMENTO  POR  HOMOLOGAÇÃO.  NECESSIDADE  DE
NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FIS-
CAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuin-
te, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que
o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independente-
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mente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
do sujeito. O valor da obrigação principal deve funcionar como li-
mitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se
revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STF, AI 838302 AgR, Re-
lator (a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-063  DIVULG 28-
03-2014 PUBLIC 31-03-2014) 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
MULTA FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO
ART.  150,  IV,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  AGRAVO  IM-
PROVIDO. I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que
são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do
tributo devido. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.”
(STF,  RE  657372  AgR,  Relator  (a):  Min.  RICARDO  LEWAN-
DOWSKI,  Segunda  Turma,  julgado  em 28/05/2013,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  DJe-108  DIVULG  07-06-2013  PUBLIC  10-06-
2013) 

Com efeito, a multa aplicada no percentual de 200% deve ser reduzida
para o patamar de 100% do valor do crédito, destacando-se que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça também já se firmou no sentido da possibilidade de aproveitamento da
certidão de dívida ativa na hipótese de readequação do título por simples cálculo aritmético,
de modo que o título não perde os requisitos de liquidez e certeza diante da viabilidade de se
expurgar  o  excesso  (AgRg no  AREsp  380.739/SP,  Rel.  Ministro  ARNALDO ESTEVES
LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013 e AgRg no AREsp
315.558/PE,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
17/10/2013, DJe 06/12/2013).

Tanto é assim, que a própria autoridade fazendária, ao reconhecer a ilega-
lidade e arbitrariedade da multa fiscal no patamar de 200% (duzentos por cento), editou a Lei
nº 10.008/2013, reduzindo a multa para o percentual de 100% (cem por cento) do crédito tri-
butário.

Quanto à mencionada legislação, convém destacar que ela pode ser apli-
cada no caso concreto, posto que, como é cediço, a retroatividade da lei menos gravosa em
matéria tributária é aplicada em caráter excepcional, objetivando beneficiar o contribuinte nos
casos de atos que ainda não foram definitivamente julgados. 

O art. 106, inciso II, do Código Tributário Nacional prevê a aplicação re-
gressiva de lei mais benéfica ao contribuinte, in verbis:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - (…); 
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não
tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
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c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.”

Ademais, o Tribunal da Cidadania possui o entendimento no sentido de
que a expressão “ato não definitivamente julgado” alcança também a esfera judicial. Desse
modo, impugnando o lançamento tributário através de embargos à execução, é aplicável o re-
ferido dispositivo enquanto a ação não for definitivamente julgada, como na hipótese ora ana-
lisada, razão pela qual a sentença merece reforma nesse aspecto.

Por outro lado, a empresa apelante argumenta a impossibilidade de inci-
dência de ICMS sobre mercadorias adquiridas para uso próprio e a ausência de comprovação
do efetivo fato gerador do auto de infração pela Fazenda Estadual. 

Ex positis, a título de melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo passa-
gem da sentença (fls. 223/228), prolatada pelo magistrado de primeiro grau, haja vista este ter
abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“(…) Pois bem. O objeto do litígio cinge-se em discernir se os ma-
teriais adquiridos pela embargante se destinaram ao seu ativo fixo
– hipótese em que não há incidência do ICMS – ou se aquelas
mercadorias  foram  revendidas  a  terceiro,  caracterizando-se  a
configuração de atos de comércio. Diferentemente do que afirma a
embargante,  ditas  mercadorias não foram registradas na forma
prevista na legislação de regência, já que os livros diários da em-
presa apenas foram autenticados na Junta Comercial do Estado
em 05/01/2005 (fl.  159/162),  desrespeitando o  artigo  1.181,  do
Código Civil em vigor, verbis:

Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios
e, se for o caso, antes de postos em uso, devem ser autenticados no
Registro Público de Empresas Mercantis.

A ausência do registro de mercadorias enseja a aplicação do arti-
go 646, do Regimento do ICMS do Estado da Paraíba, tipificado
nos seguintes termos:

Art. 646. O fato de a escrituração indicar insuficiência de caixa,
suprimentos a caixa não comprovados ou a manutenção no passi-
vo, de obrigações já pagas ou inexistentes, bem como a ocorrência
de entrada de mercadorias não contabilizadas, autoriza a presun-
ção de omissão de saídas de mercadorias tributáveis sem paga-
mento do imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improce-
dência da presunção.

Percebe-se, portanto, que a norma se baseia na presunção juris
tantum de veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
contrária. No caso dos autos, a embargante afirma que as merca-
dorias adquiridas se destinaram ao seu ativo fixo, especificamente
na reforma do prédio onde exerce suas atividades. Contudo, em
nenhum momento, a embargante teve o cuidado de comprovar do-
cumentalmente suas alegações, fazendo uso, tão somente, de uma
prova testemunhal. 
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Diga-se, nesse sentido, que o meio probatório escolhido pela parte
deve ser adequado e relevante para o deslinde da controvérsia. In
casu,  entendemos  que  a  prova  testemunhal  é  inadequada  para
comprovar o fato de que a autora se utilizou da mercadoria no seu
ativo fixo, já que deveria se valer de prova eminentemente docu-
mental. Diga-se, ainda, que o Juiz é livre na valoração das provas
produzidas pelas partes.

Não bastassem esses fatos, há indícios nos autos tendentes a favo-
recer o embargado. O fato é que as primeiras notas fiscais são da-
tadas  de  13/02/2001,  enquanto  que  as  últimas  são  datadas  de
05/09/1001. Ora, tomando como verdadeiro a alegação da embar-
gante de que as obras se destinaram às reformas do estabeleci-
mento, indaga-se: será que uma reforma consistente na troca de
cerâmicas de um prédio perdurou durante quase dois anos? No
mesmo sentido, o que dizer da nota 330157 emitida pelo Governo
do Estado de Pernambuco igualmente não lançada?

As indagações supramencionadas têm o condão de afastar as ale-
gações genéricas expostas na proemial.  Sendo assim, diante da
inexistência de prova documental capaz de demonstrar a veracida-
de dos fatos alegados pela embargante, entendemos que deve ser
mantida a presunção de legitimidade da certidão da dívida ativa
que instrui os autos principais. Nesse sentido, diga-se também com
o artigo 204, do Código Tributário Nacional: verbis,

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de cer-
teza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. (...)”.

Ora, o juiz de primeira instância agiu com acerto ao reconhecer que ine-
xistiu esteio probatório produzido pela demandante hábil a comprovar o seu direito constituti-
vo. Essa constatação advém do fato de que, muito embora a empresa afirme que a mercadoria
adquirida foi destinada para o seu ativo fixo, especialmente, na reforma do estabelecimento
comercial, não se desincumbiu do ônus de colacionar aos autos a documentação que possui li-
ame com o referido escopo, nos moldes do artigo 333, inciso I, do CPC/1973 (atual art. 373, I,
CPC/2015).

Nesse contexto, seguem precedentes do Tribunal de Justiça de Sergipe e
do Rio Grande do Sul quanto à insuficiência probatória da aquisição de mercadorias destina-
das ao uso ou consumo do estabelecimento e de bens para o ativo imobilizado da empresa au-
tora:

“APELAÇÃO CÍVEL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA). OBEDIÊNCIA À LEI
Nº 6.830/80, ART. 2º, §5º. TÍTULO EXEQUÍVEL. VERIFICA-
ÇÃO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INO-
CORRÊNCIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. MULTA FIS-
CAL. EFEITO DE CONFISCO. NÃO ACOLHIDO. PERCEN-
TUAL DENTRO DOS PARÂMETROS ECONÔMICOS TRIBU-
TÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO.  DECISÃO UNÂNIME.  Não há que se falar em
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nulidade do título executivo em testilha, o qual preencheu todos os
requisitos contidos nos  arts.  202,  do CTN e  2º,  § 5º,  da  Lei  nº
6.830/80, com o realce de que a CDA goza de presunção de certe-
za e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de afastar tal pre-
sunção, o que não ocorreu no caso em voga; a redação dos fatos
jurídicos que ocasionam a tributação não é elemento da certidão
de dívida ativa, que só exige, em verdade, o apontamento da dis-
posição legal em que fundada a origem e natureza da exação. Não
se diga que há ofensa ao princípio da ampla defesa em desfavor
do contribuinte quando o mesmo acompanhou toda a feitura do
procedimento fiscal, apresentando irresignações e documentos na
esfera administrativa. Alegação de inexistência da obrigação tri-
butária, consubstanciada no fato de que os bens adquiridos são in-
corporados ao seu ativo fixo ou permanente e consequentemente,
não são comercializados e submetidos à circulação. Razões recur-
sais contrárias às disposições do art. 185 do RICMS (regulamento
interno do imposto de circulação de mercadorias e serviços), art.
8º, inciso XIII e art. 11 inciso IX § 3º da Lei Estadual nº 3796/96 e
art. 155 § 2º VII a, b, VIII   da Constituição Federal   de 1988. Pre-
cedentes jurisprudenciais. O disposto no art. 155, II e § 2º, VII e
VIII,   da CF/88, autoriza a cobrança de diferencial de alíquota do
ICMS, de maneira que, em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro
estado. Hipótese na qual é adotada a alíquota interestadual, quan-
do o destinatário for contribuinte do imposto., cabe ao estado da
localização do destinatário o imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna e a interestadual. Verificando-se que a le-
gislação estadual (arts. 8º, XIII, 11, IX e § 3º, da Lei nº 3.796/96, e
art. 185 do RICMS/97) está de acordo com o preceito constitucio-
nal  referido,  revela-se  legítima  a  exigência  de  diferencial  de
alíquota de ICMS em relação a bens destinados a consumo ou ati-
vo permanente... (STJ, RMS 19.504/se, Rel. Ministra denise arru-
da,  primeira  turma,  julgado  em  17/04/2007,  DJ  24/05/2007,
p.310) o percentual para o cálculo da multa fiscal deve guardar o
limite ponderado a evitar a inviabilidade da atividade comercial
da empresa apelante, contudo, sem se mostrar reduzida a garantir
a não reincidência da infração. Nesse víeis, sua fixação. Em 50%
do valor do imposto devido. Está dentro dos parâmetros econômi-
cos tributários, inexistindo, assim, natureza confiscatória. (TJSE;
AC 2013200439; Ac. 292/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Cezário Siqueira Neto; DJSE 28/01/2013; Pág. 35)  

Portanto, não tendo a embargante/recorrente produzido qualquer prova
que afaste a presunção de legitimidade da certidão da dívida ativa, entendo pela manutenção
do decreto sentencial nesse ponto específico.

Com essas considerações,  PROVEJO PARCIALMENTE O RECUR-
SO APELATÓRIO, apenas para determinar a redução da multa de 200% (duzentos por cen-
to) para 100% (cem por cento), sobre o valor devido ao Estado da Paraíba, a título de dívida
fiscal, pela empresa JCA Madeireira Marinho Ltda., mantendo-se a sentença objurgada em
seus demais termos, inclusive, no que diz respeito à verba honorária fixada pelo Juízo a quo,
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por ter o ente estatal sucumbido em parte mínima do pedido, com fulcro no artigo 21, parágra-
fo único, do CPC/1973 (atual art. 86, parágrafo único, do CPC/15).

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com juris-
dição limitada), o Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Be-
zerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Vasti Clea Ma-
rinho Costa Lopes , Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Mo-
acyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de mar-
ço de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J/16
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