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ESTADO DA PARAÍBA

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0003743-79.2009.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante:  SESI  –  Serviço  Social  da  Indústria  –  Adv.  Eugênio  Gracco 
Braga de Britto Lyra.

Apelado: L M Limoeiro Malhas Ltda – Adv. Laércio Barbosa de Souza.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
CRÉDITO  DO  SERVIÇO  SOCIAL  DA 
INDÚSTRIA.  PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL 
DE CINCO ANOS.  EXTINÇÃO DO PROCESSO 
COM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  RECURSO. 
NATUREZA  JURÍDICA.  CONTRIBUIÇÃO 
PARAFISCAL.  TERMO  INICIAL  DO  PRAZO 
PRESCRICIONAL.  CONSTITUIÇÃO  DO 
CRÉDITO.  LAPSO  TEMPORAL  NÃO 
DECORRIDO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. 
ANÁLISE  DAS  QUESTÕES  SUSCITADAS. 
INADIMPLÊNCIA  COMPROVADA.  OBRIGAÇÃO 
DE PAGAR. PROVIMENTO DO RECURSO.
Sendo parafiscal  a natureza jurídica dos créditos 
próprios  das  entidades  de  assistência  social,  a 
prescrição  regula-se  pelo  Código  Tributário 
Nacional,  com prazo de cinco anos, contados da 
constituição definitiva.
Afastada  a  extinção  do  processo  e  estando  a 
instrução concluída, sem necessidade de produção 
de novas provas, deve o Tribunal, aplicando o Art. 
515, §3º, do CPC, analisar o mérito da causa.
Comprovado por documentos o crédito reclamado 
na demanda, bem assim a inadimplência da parte, 
julga-se procedente o pedido da ação de cobrança.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por 
unanimidade, em dar  provimento  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do 
relator.

RELATÓRIO

O  SESI  –  Serviço  Social  da  Indústria interpôs 
apelação hostilizando a Sentença proveniente do Juízo de Direito da Nova 
Vara  Cível  desta  Comarca  da  Capital,  proferida  nos  autos  da  Ação  de 
Cobrança por ele ajuizada contra a L M Limoeiro Malhas Ltda.

Do  histórico  dos  fatos,  verifica-se  que  o  Apelante 
ajuizou  a  Demanda  buscando  o  pagamento  de  créditos  referentes  às 
competências  julho  a  novembro  de  2006,  descritas  na  Notificação  de 
Débito PB/61031, com importância de R$ 15.277,59, e competências de 
março a agosto de 2007, descritas na Notificação de Débito PB/61056, 
com importância de R$ 10.883,46, totalizando R$ 26.161,05.

Na  Sentença  (fls.  107/109),  a  Magistrada,  ao 
fundamento de que os créditos cobrados na demanda estão embasados no 
Termo de Obrigação de Arrecadação Direta,  datado de 01 de julho de 
2004, a prescrição para o caso concreto é de cinco anos, por constituir 
uma dívida constante de documento com valor líquido, nos termos do Art. 
206, §5º, I, do Código Civil e que a Ação de Cobrança foi ajuizada em 07 
de julho de 2009, quando decorrido o lapso temporal, julgou extinto o 
processo  com  resolução  do  mérito,  condenando  o  Promovente  ao 
pagamento  de honorários  de  sucumbência  que fixou em 10% sobre o 
valor atualizado da causa.

O  Promovente  opôs  Embargos  de  Declaração  (fls. 
111/118), que foram rejeitados na Decisão de fls. 124/125.

Nas  razões  recursais  (fls.  128/136),  o  Apelante 
aduziu que a Magistrada cometeu equívoco ao julgar extinto o processo 
acolhendo a tese de prescrição dos créditos trazida na Contestação, visto 
que  a  dívida  não  se  originou  de  contrato  particular,  como  consta  da 
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fundamentação da Sentença.

Arguiu que ele Recorrente é entidade de direito privado 
constituída na forma da lei civil, sem fins lucrativos; suas despesas são 
custeadas por contribuições mensais arrecadadas compulsoriamente dos 
estabelecimentos  industriais  enquadrados  na  Confederação  Nacional  da 
Indústria, e sua receita tem previsão no Art. 240 da CF, inserido na Magna 
Carta  Política  dentro  do  capítulo  do  sistema  tributário,  e  por  isso  se 
constitui de uma contribuição parafiscal.

Asseverou  que,  em  face  da  natureza  jurídica  de 
parafiscal, a prescrição está regrada no Art. 174 do CTN, com prazo de 
cinco  anos,  aplicável  a  todos  os  tributos,  iniciando-se  da  constituição 
definitiva do crédito, que se dá com o processo administrativo e, no caso 
específico, com a notificação endereçada ao devedor.

Alegou que  nos  autos  restou  comprovado  que  foram 
emitidas  duas  Notificações  de  Débitos,  em  datas  de  03/04/2007  e 
31/10/2007, sendo que a Demanda foi ajuizada em 09 de julho de 2009, 
e por isso o prazo prescricional não estava exaurido.

Pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  fosse 
reformada a Sentença, julgando procedente o pedido.

Não  houve  oferecimento  de  contrarrazões,  conforme 
certidão de fls. 131v.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls. 
147/148), sem opinar a respeito do mérito da causa.

É o relatório. 

O cerne da questão diz respeito à natureza jurídica do 
crédito reclamado pelo Apelante e o termo inicial do prazo prescricional.

A  contribuição  compulsória  cobrada  pelas  entidades 
privadas de assistência social tem previsão no Art. 3º do Decreto-Lei n.º 
9.403/46, in verbis:
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Art.  3º  Os  estabelecimentos  industriais 
enquadrados  na  Confederação  Nacional  da 
Indústria (artigo 577 do Decreto-lei n.º 5. 452, de 
1 de Maio de 1943), bem como aquêles referentes 
aos transportes, às comunicações e à pesca, serão 
obrigados  ao  pagamento  de  uma  contribuição 
mensal  ao  Serviço  Social  da  Indústria  para  a 
realização de seus fins. 

Com o advento da Constituição Federal as contribuições 
compulsórias cobradas dos empregadores na folha de pagamento foram 
inseridas  no  texto  constitucional,  que  em  seu  Art.  240  deu  natureza 
jurídica de crédito tributário.

Art.  240.  Ficam ressalvadas do disposto  no art. 
195  as  atuais  contribuições  compulsórias  dos 
empregadores  sobre  a  folha  de  salários, 
destinadas às entidades privadas de serviço social 
e de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical.

Acrescente-se que, nesse aspecto, a jurisprudência dos 
tribunais pacificou o entendimento de que as contribuições compulsórias 
cobradas em folha de pagamento dos empregadores, destinada ao SESI, 
possuem natureza jurídica tributária.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO.  COBRANÇA  DE  CONTRIBUIÇÕES 
PARAFISCAIS.  SESI.  EXIGÊNCIA  DA 
CONTRIBUIÇÃO GERAL DE 1,5%. PRESCRIÇÃO 
PARCIAL RECONHECIDA. PRAZO QUINQUENAL. 
ART.  174  DO  CTN.  ALEGAÇÃO  DE 
PARCELAMENTO  DO  DÉBITO.  DOCUMENTOS 
QUE  NÃO  COMPROVAM  TAL  INSURGÊNCIA. 
MULTA  MORATÓRIA.  INOVAÇÃO  RECURSAL. 
MATÉRIA NÃO CONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE. 
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  "A 
contribuição  devida  ao  SESI  por  força  do  DL  n. 
9.403/46, alterado pela Lei n. 5.107/66, caracteriza-
se  como  social,  de  cunho  parafiscal,  e  assim,  de 
natureza tributária. Nesses contornos, a cobrança do 



Processo nº. 0003743-79.2009.815.0011

crédito decorrente da mencionada contribuição deve 
observar  o  lastro  prescricional  de  cinco  anos 
estabelecido  pelo  art.  174  do  CTN"  (AC  n. 
2004.020779-4,  de  Mafra).  (Apelação  Cível  n. 
2007.025061-3, da Capital, Rel. Des. Rui Fortes, j. 
29.07.2009).  (TJSC;  AC  2011.072486-7;  Capital;  
Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sérgio  
Roberto  Baasch  Luz;  Julg.  05/10/2011;  DJSC 
21/10/2011; Pág. 230)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA.  SESI. 
Contribuição  geral  prevista  no  Decreto-Lei  n. 
9.403/49,  alterado  pela  Lei  n.  5.107/66.  Natureza 
tributária  da contribuição.  Prescrição regulada pelo 
art.  174 do CTN (5 anos).  Recurso desprovido. "a 
contribuição  devida  ao  SESI  por  força  do  DL  n. 
9.403/46, alterado pela Lei n. 5.107/66, caracteriza-
se  como  social,  de  cunho  parafiscal,  e  assim,  de 
natureza  tributária.  "nesses  contornos,  a  cobrança 
do  crédito  decorrente  da  mencionada  contribuição 
deve observar  o  lastro  prescricional  de  cinco anos 
estabelecido  pelo  art.  174  do  CTN"  (AC  n. 
2004.020779-4, de mafra). (TJSC; AC 2007.025061-
3; Capital; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. 
Des.  Rui  Francisco  Barreiros  Fortes;  DJSC 
29/07/2009; Pág. 226).

TRIBUTÁRIO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIÇO 
SOCIAL  DA  INDÚSTRIA  (SESI). 
CONTRIBUIÇÕES  PARAFISCAIS.  PRESCRIÇÃO. 
1.  Além da  contribuição  para  a  seguridade  social 
(CR, art. 195), as empresas são obrigadas a recolher 
as contribuições "destinadas às entidades PR ivadas 
de  serviço  social  e  de  formação  profissional 
vinculadas ao sistema sindical" (CR, art. 240). 2. "a 
contribuição  devida  ao  SESI  por  força  do  DL  nº 
9.403/46, alterado pela Lei nº 5.107/66, caracteriza-
se  como  social,  de  cunho  parafiscal,  e  assim,  de 
natureza  tributária"  (AC  nº  2004.020779-4,  des. 
Sônia Maria schmitz). 3. À prescrição da pretensão 
de haver o crédito decorrente de "contribuição geral" 
aplicam-se  as  regras  estabelecidas  no  Código 
Tributário  Nacional.  (TJSC;  AC  2007.029568-6; 
Capital;  Primeira  Câmara  de  Direito  Público;  Rel. 
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Des. Newton Trisotto; DJSC 10/02/2009; Pág. 207) 

Por  essa  linha  jurisprudencial,  como  bem  arguiu  o 
Apelante, seu crédito não foi instituído em contrato, na forma entendida 
pela  Magistrada,  porquanto  seu  regramento  está  no  Código  Tributário 
Nacional como contribuição parafiscal, e a prescrição disciplinada no Art. 
174 do CTN, com prazo de cinco anos, conta-se da constituição definitiva 
do crédito.

Art.  174.  A  ação  para  a  cobrança  do  crédito 
tributário  prescreve  em cinco  anos,  contados da 
data da sua constituição definitiva.

Pelos documentos que instruem a inicial, verifica-se que 
os créditos estão descritos nos procedimentos de Notificações de Débitos 
PB/61031 e PB/61056 (fls. 42/49), com valores líquidos de R$ 10.852,73 
e R$ 8.018,04, respectivamente, e a Empresa Apelada recebeu cobranças 
pelos  Correios  (fls.  50/61),  conforme  se  verifica  nas  cópias  das 
correspondências e comprovantes de recebimento.

Portanto, resta indubitável que na data da propositura 
da Demanda a prescrição ainda não havia atingido o direito do Recorrente 
buscar a satisfação dos seus créditos, visto que a constituição se deu no 
ano de 2007 e a ação foi ajuizada em julho de 2009.

No  presente  caso,  constato  que  a  hipótese  é  de 
aplicação do Art. 515, §3º, do CPC, que autoriza ao Tribunal, em caso de 
apelação contra sentença que extingue o processo, analisar, de imediato, 
as questões postas em juízo.

Art.  515.  A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o 
conhecimento da matéria impugnada.
§  3o Nos  casos  de  extinção  do  processo  sem 
julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode 
julgar desde logo a lide, se a causa versar questão 
exclusivamente de direito e estiver em condições 
de imediato julgamento.

O caso é de fácil deslinde.
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Busca  o  Recorrente  o  pagamento  de  dois  créditos 
descritos nas Notificações de Débitos PB/61031 e PB/61056, com valores 
líquidos  que  totalizam R$  18.870,77  (fls.  42/49),  emitidas  em abril  e 
outubro de 2007.

Essas  cobranças  têm amparo  no  Termo de  Convênio 
para Arrecadação Direta (fls. 38/41), ajustado em 01 de julho de 2004 e 
subscrito  pela  Diretora  da  L  M  Limoeiro  Malhas  Ltda,  no  qual  foram 
acertados  os  benefícios  disponibilizados,  como  assistência  médica, 
odontológica,  educacional,  cultural  e  artística,  comprometendo-se  a 
empresa Apelada a recolher a contribuição mensal correspondente a 1,5% 
da remuneração mensal paga aos empregados.

Restaram também comprovadas várias  expedições de 
correspondências endereçadas à Empresa (fls. 50/61), cientificando das 
pendências de débitos referentes aos créditos agora reclamados, o que 
demonstra a inadimplência da Apelada.

Por  fim,  a  L  M  Limoeiro  Malhas  Ltda  ofereceu 
contestação  arguindo  apenas  a  prescrição,  portanto  sem  impugnar  a 
origem e os valores cobrados, restando, por isso, incontroversos os fatos 
alegados  pela  Recorrente,  apesar  de  suficientemente  comprovados  por 
documentos.

Ante o exposto, afastada a arguição de prescrição, dou 
provimento ao Recurso para reformar a Sentença, julgando procedente o 
pedido de cobrança dos créditos descritos nas ND PB/61031 e PB/61056, 
corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao 
mês, contados da citação e condeno a Apelada ao pagamento das custas 
processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 15% do valor da 
condenação, devidamente atualizado.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.
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Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho, Promotor de Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 18 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 


