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AGRAVO  INTERNO –  DECISÃO  QUE NEGOU
SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO
CONTRIBUINTE –   JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DE
TRIBUNAL  SUPERIOR –  POSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC/73 –
PRINCÍPIOS  DA  CELERIDADE  E  DA ECONOMIA
PROCESSUAL –  MATÉRIA  DE  FUNDO – EXECUÇÃO
FISCAL –  PRESCRIÇÃO  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO –
ADESÃO  AO  PARCELAMENTO  –  SUSPENSÃO  DA
EXIGIBILIDADE  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  E
INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL  –
RECONTAGEM DO LAPSO A PARTIR DA EXCLUSÃO DO
CONTRIBUINTE  NO  REFIS  –  DECURSO  DO  PRAZO
QUINQUENAL  NÃO  OBSERVADO  –  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE  - REQUISITOS DO ART.  40 DA LEF
NÃO  DEMONSTRADOS  –  IMPOSSIBILIDADE –
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS DO CTN E DA LEF
PREENCHIDOS  –  PRESUNÇÃO  DE  CERTEZA  E
LIQUIDEZ  –  HIGIDEZ  DO  TÍTULO  VERIFICADO  –
AUSÊNCIA  DE  CONTRAPROVA  A  DESFAZER  A
PRESUNÇÃO  RELATIVA  - AGRAVO  QUE  NÃO  TRAZ
ARGUMENTOS  SUFICIENTES  A  MODIFICAR  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Com  base  no  art.  151,  VI,  do  CTN,  o  parcelamento
suspende  a  exigibilidade  do  crédito  tributário  e,  por
demonstrar  inequivocamente  a  manifestação  de
reconhecimento  de  débito  pelo  devedor,  interrompe  a
fluência do prazo prescricional, na forma do que dispõe o
art.  174,  Parágrafo  Único,  IV,  do  CTN,  operando-se  a
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recontagem do prazo a partir da exclusão do contribuinte no
REFIS.

Nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80, a Certidão da Dívida
Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, desde que
regularmente  inscrita,  devendo  conter  para  tanto,  os
requisitos  elencados  no  art.  202  do  CTN  ou,  no  caso
específico, do §5º do art. 2º da LEF.

O art. 557, caput, do CPC/73, institui a possibilidade de, por
decisão monocrática, o relator negar seguimento a recurso
em confronto com súmula ou com entendimento exarado
pelo Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal
Federal na sistemática dos recursos repetitivos, atendendo
aos princípios da economia e celeridade processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno (fls.  152/158) interposto por Ind. de
Confecções Rota Ltda contra a Decisão  Monocrática (fls.  146/150-v) que
negou seguimento à Apelação interposta pelo agravante, mantendo a sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de Guarabira que, nos autos
dos Embargos à Execução opostos em face do Estado da Paraíba, julgou-os
improcedentes,  condenando  a  autora  ao  pagamento  das  custas  e  dos
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em razões recursais do  Agravo  Interno, o  agravante funda sua
pretensão na inexistência da prescrição do crédito tributário e intercorrente nos
autos,  alegando  que a interrupção da prescrição só teria se efetivado com a
citação  válida  da executada  em agosto  de 2013,  destacando  que  o  débito
tributário refere-se a ICMS não recolhido no ano de 1998.

Em  seguida,  alega  ser  nula  a certidão  da  dívida  ativa  que
embasou  a  execução  fiscal  em virtude  da  ausência  do  preenchimento  dos
requisitos legais estabelecidos no CTN e na LEF. Por fim, insurge-se contra sua
sua exclusão sumária do programa de refinanciamento do débito tributário.

Requereu,  ainda, o  exercício  do  juízo  de  retratação  ou,
subsidiariamente,  a  submissão  da questão  à  Câmara  Recursal,  dando-se
provimento ao Agravo, reformando a decisão monocrática combatida.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão à fl. 162.

VOTO
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Em sede de Agravo Interno, postula  o Ind. de Confecções Rota
Ltda a reforma da decisão monocrática às fls.  146/150-v, alegando os pontos
indicados no relatório acima.

A princípio,  esclareço  a  legitimidade  da  aplicação  do  art.  557,
caput, do CPC/73, nos casos em que a matéria tratada dos autos já tenha sido
objeto  de  súmula  ou análise  reiterada  pelos  Tribunais  Superiores  pelos
recursos repetitivos.

Embora  o  agravo  interno  confira  ao  relator  a  faculdade  de  se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão pelo qual trago ao crivo deste órgão colegiado a Ementa da decisão, nos
exatos limites da interposição recursal, nos seguintes termos:

“[...]
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–  ICMS  - SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  –
IRRESIGNAÇÃO  –  PRESCRIÇÃO  DO  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO – ADESÃO  AO  PARCELAMENTO  –
SUSPENSÃO  DA  EXIGIBILIDADE  DO  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO  E  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL – RECONTAGEM DO LAPSO A PARTIR
DA  EXCLUSÃO  DO  CONTRIBUINTE  NO  REFIS  –
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL NÃO OBSERVADO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE  -  REQUISITOS DO
ART.  40  DA  LEF  NÃO  DEMONSTRADOS  –
IMPOSSIBILIDADE –  NULIDADE DA CDA – REQUISITOS
DO CTN E DA LEF PREENCHIDOS – PRESUNÇÃO DE
CERTEZA  E  LIQUIDEZ  –  HIGIDEZ  DO  TÍTULO
VERIFICADO  – AUSÊNCIA  DE  CONTRAPROVA  A
DESFAZER A PRESUNÇÃO RELATIVA – PRECEDENTES
DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO
ARTIGO 557,  CAPUT, DO CPC DE 1973 – SEGUIMENTO
NEGADO AO APELO.

Com  base  no  art.  151,  VI,  do  CTN,  o  parcelamento
suspende  a  exigibilidade  do  crédito  tributário  e,  por
demonstrar  inequivocamente  a  manifestação  de
reconhecimento  de  débito  pelo  devedor,  interrompe  a
fluência do prazo prescricional, na forma do que dispõe o
art.  174,  Parágrafo  Único,  IV,  do  CTN,  operando-se  a
recontagem do prazo a partir da exclusão do contribuinte no
REFIS.

Nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80, a Certidão da Dívida
Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, desde que
regularmente  inscrita,  devendo  conter  para  tanto,  os
requisitos  elencados  no  art.  202  do  CTN  ou,  no  caso
específico, do §5º do art. 2º da LEF.
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Preenchidos  os  requisitos  elencados  em  lei,  as  CDA´s
apresentam higidez necessária ao ajuizamento do executivo
fiscal,  devendo  ser  ressaltado  que  os  fundamentos
apresentados  pelo  executado  não  se  revelam  aptos  a
desconstituir a CDA, a qual goza da presunção relativa de
certeza e liquidez.

[...]

Assim,  conforme  abordado  na  fundamentação  do  decisum
combatido,  inexiste  no  caso  a  consumação  do  lapso  temporal  que  possa
agasalhar  a  pretensão  da  aplicação  da  prescrição  do  crédito  tributário,  em
virtude do parcelamento da dívida, ou mesmo da prescrição intercorrente, uma
vez que sequer o ajuizamento da execução ultrapassou o prazo quinquenal.

Nesse sentido,  transcrevo os elementos  fáticos  enfrentados na
decisão objurgada:

[…]
No  caso  dos  autos,  ainda  que  o  tributo  originário  da
execução  tenha  surgido  a  partir  da  ocorrência  de  fato
gerador do ano de 1998, consta nos autos a existência de
adesão do executado ao parcelamento de débito tributário
regularmente constituído, tendo sido perdido em 21/06/2011
devido ao não cumprimento integral de suas disposições.

Nesse  cotejo,  com  base  no  art.  151,  VI,  do  CTN,  o
parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário
e,  por  demonstrar  inequivocamente  a  manifestação  de
reconhecimento  de  débito  pelo  devedor,  interrompe  a
fluência do prazo prescricional,  na forma do que dispõe o
art. 174, Parágrafo Único, IV, do CTN, in verbis:

[...]

No caso dos autos, com base nos documentos encartados
pelo embargado/apelado, verifica-se que após a inclusão do
débito  tributário  no  parcelamento  por  meio  do  REFIS
(processo nº 0105782005-9), este se perdeu em virtude da
inadimplência  do  executado  em  21/06/2011,  devendo  ser
este o termo inicial da recontagem do prazo prescricional.

Nesse  sentido,  colhem-se  os  precedentes  do  Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Logo, constatada a exclusão do contribuinte do programa do
parcelamento em 21/06/2011 (fl. 101) e tendo sido ajuizada
a Execução Fiscal (processo nº 0001541-65.2013.815.0181)
em  16  de  maio  de  2013  (fl.  20),  resta  evidenciada  a
ausência da fluência do prazo quinquenal prescricional.
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No que pertine à  prescrição intercorrente, mais uma vez
não assiste razão ao apelante.

Em que pesem suas alegações,  inexistem elementos que
demonstrem a ocorrência da prescrição endoprocessual de
que trata o art. 40 da LEF, notadamente pela impossibilidade
do  decurso  do  prazo  quinquenal  da  decisão  de
arquivamento da execução,  tendo em vista o ajuizamento
em  16  de  maio  de  2013  (fl.20)  e  o  manejo  da  presente
Apelação  em  21/10/2015,  fulminando  qualquer  pretensão
nesse aspecto. [...]

Ademais,  a decisão ressaltou que a CDA preenche os requisitos
insertos nos arts. 2° e 3° da Lei nº 6.830/80 ou mesmo o art. 202 do CTN, não
havendo fundamentação suficiente a afastar a presunção relativa de certeza e
liquidez do título executivo.

Por  fim,  no  que  tange  à  exclusão  do  REFIS,  a  decisão
monocrática  abordou  tratar-se  de  matéria  estranha  ao  objeto  da  defesa
executória, devendo ser objeto de ação própria que pretenda deslegitimar a
atitude  estatal  em  excluí-la  do  parcelamento  por  descumprimento  do
regulamento específico. 

 
Assim,  considerando  que  o  agravante  não  trouxe  nenhum

subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância com as jurisprudências citadas, subsiste incólume o entendimento
nele esposado, não merecendo prosperar o presente recurso.

Frente ao exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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