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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0015355-09.2012.815.0011

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado -

Apelante: Estado da Paraíba, rep. por seu Procurador-Geral.

Apelado: José Gomes Maciel - Adv.: Lindberg Martins de Oliveira (OAB-
PB 3.325). 

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO
FISCAL.  SENTENÇA  QUE  RECONHECEU  A
DECADÊNCIA  DE  OFÍCIO.  INCONFORMISMO
DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.  EXECUÇÃO  DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS.  CONTRIBUINTE
QUE  CONFESSOU  O  DÉBITO  TRIBUTÁRIO  E
PARCELOU  A  DÍVIDA  PELO  REFIS/PB  NO
PERÍODO EM 2003. DATA EM QUE OCORREU A
CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO DE
DÍVIDAS  ORIUNDAS  DO  ANO  DE  1999.
ENTENDIMENTO  PREVISTO  NA  SÚMULA  436
DO  STJ.  "A  entrega  de  declaração  pelo
contribuinte  reconhecendo  débito  fiscal
constitui  o  crédito  tributário,  dispensada
qualquer  outra  providência  por  parte  do
fisco".  INOCORRÊNCIA  DO  PRAZO
QUINQUENAL  DECADENCIAL  NO  LAPSO
TEMPORAL  REFERIDO.  PRESCRIÇÃO.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO
PERÍODO  2003/2011.  AJUIZAMENTO  DA
AÇÃO EXECUTIVA EM 2012.  INOCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA AFASTAR A
DECADÊNCIA  E  PRESCRIÇÃO,  DEVENDO OS
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AUTOS RETORNAREM AO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU  PARA  QUE  A  EXECUÇÃO  SIGA  SEU
REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao apelo para

anular a sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da
Paraíba  (fls. 124/134) hostilizando a Sentença proveniente do Juízo de
Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande
(fls.117/119), proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal  ajuizada
pelo Apelante contra José Gomes Maciel, ora Apelado.

O  Juízo  de  Primeiro  grau  reconheceu  de  ofício  a
ocorrência da decadência,  fundamentando que os créditos inseridos na
CDA (fls.03 e 06), referentes às dívidas tributárias do ano de 1999, cujo o
débito  apurado  no  processo  administrativo  de 13 de outubro  de 2003
apenas  foi  inscrito  na  dívida  ativa  em  19  de  dezembro  de  2011,
ultrapassados 8(oito anos), decorrido assim, o prazo decadencial previsto
no art. 173 do CTN. 

Inconformado, nas razões recursais, sustenta o Estado
a inocorrência de decadência ou prescrição, tendo em vista que o crédito
tributário foi constituído em 03/07/2003 e a parte apelada reconheceu a
dívida e aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal do Estado da Paraíba
(REFIS/PB)  em  2003,  antes  do  prazo  decadencial,  tendo  somente
inadimplido o parcelamento em 02.09.2011. 

Não  houve  apresentação  de  contrarrazões,  conforme
certidão de fl.161.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls.
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167/170), sem opinar a respeito do mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo. 

O  cerne  do  apelo  circunda  em se  aferir  se  houve  a
ocorrência da decadência ou prescrição. 

1 - Da Decadência

Analisando os autos, verifica-se que a execução fiscal é
proveniente  de  dívidas  tributárias  do  ano  de  1999,  cujo  o  débito  foi
apurado  no  processo  administrativo  nº.  0200962003-8 e,  em julho de
2003,  o  Apelado  reconheceu  a  dívida  e  aderiu  ao  Programa  de
Recuperação Fiscal do Estado da Paraíba (REFIS/PB) (fls. 32/33).  

Assim,  inicialmente,  demonstra-se  que  entre  1999  e
2003 não houve ocorrência do prazo decadencial quinquenal previsto no
art. 173 do CTN, pois o contribuinte reconheceu a dívida, sendo esse o
marco da constituição do crédito tributário, conforme a Súmula 436 do
STJ, in verbis: 

Súmula 436 -STJ 

A  entrega  de  declaração  pelo  contribuinte
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário,  dispensada  qualquer  outra
providência por parte do fisco.

Dessa forma, resta claro a inexistência do instituto da
Decadência previsto no art. 173 do CTN.

Nesses termos, veja-se a jurisprudência pátria:

Pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região

TRF1-0237720)  TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL
CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM
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EXECUÇÃO  FISCAL.  DECADÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  1.  CDA
14.02.05.000535-08. O termo inicial do prazo
decadencial para a Administração proceder ao
lançamento  de  ofício  do  crédito  tributário
sujeito  a  lançamento  por  homologação  não
declarado  nem  pago  é  o  primeiro  dia  do
exercício  seguinte  àquele  em que ocorreu  o
fato gerador, nos termos do art. 173/I do CTN
(REsp  973.733/SC,  representativo  da
controvérsia, r. Ministro Luiz Fux, 1ª Seção):
2.  A  notificação  do  auto  de  infração  à
contribuinte,  dentro  do  prazo  quinquenal,
constitui o crédito tributário, não havendo que
se  falar  em  decadência  (AgRg  no  AREsp
511.208/SP,  r.  Ministro  Og  Fernandes,  2ª
Turma/STJ, em 18.06.2014). Impugnado esse
lançamento, o termo inicial da prescrição é a
constituição  definitiva  do  crédito  com  o
término do processo administrativo (AgRg no
REsp  1.088.111/SP,  r.  Ministro  Humberto
Martins, 2ª Turma/STJ). 3. Não se consumou
a decadência do crédito tributário referente ao
período  de  12/1999  a  01/2000,  constituído
pela  notificação  à  contribuinte  do  auto  de
infração  em  09.09.2002.  Também  não  se
consumou  a  prescrição:  o  processo
administrativo  para  julgamento  da
impugnação  e  do  recurso  da  contribuinte
somente findou em 20.08.2003, e o despacho
que em 22.11.2006 determinou a citação da
executada  interrompeu  o  prazo  prescricional
de 5 anos antes de sua consumação. 4. CDA
nº  14.02.06.000135-83.  Crédito  tributário
referente a IRPJ de 12.1999, constituído
mediante confissão de dívida, "a entrega
de  declaração  pelo  contribuinte
reconhecendo o débito fiscal  constitui  o
crédito  tributário,  dispensada  qualquer
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outra  providência  por  parte  do  Fisco"
(Súmula 436/STJ). 5. Não se consumou a
decadência nem a prescrição: a confissão
espontânea do débito, em 30.07.2003, e
o  despacho  ordenatório  da  citação  em
22.11.2006 ocorreram  antes  do  decurso
dos respectivos prazos de 5 anos. 6. CDA
nº  14.06.06.000414-70.  Crédito  referente  a
multa  por  atraso  e/ou  irregularidades  na
Declaração de Créditos e Tributos Federais -
DCTF  de  08/1999,  constituído  com  a
notificação à contribuinte  em 30.07.2003.  O
lançamento  efetuado  nesta  última  data  e  o
despacho  ordenatório  da  citação  em
22.11.2006  ocorreram  antes  do  decurso  do
prazo quinquenal,  não havendo que se falar
em decadência nem prescrição. 7. Agravo de
instrumento  da  União/exequente  provido.
(Agravo  de  Instrumento  nº  0028147-
22.2010.4.01.0000/TO,  8ª Turma do TRF da
1ª  Região,  Rel.  Novély  Vilanova.  j.
24.04.2015, unânime, e-DJF1 29.05.2015).

Pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO
MEDIANTE  CONFISSÃO  DE  DÍVIDA.
PARCELAMENTO  EFETIVADO.  CAUSA
INTERRUPTIVA  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL
(ARTIGO 174,  PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN).
REINÍCIO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL  DATA
DO  DESCUMPRIMENTO  DO  PARCELAMENTO.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA DENTRO
DO  PRAZO  PRESCRICIONAL.  EXTINÇÃO  DA
EXECUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Apelações
manejadas contra sentença que, extinguindo a
Execução Fiscal com resolução de mérito, em
face da ocorrência de prescrição, fixou a verba
honorária no valor de R$ 800,00 (oitocentos
reais). 2. A prescrição tem como objetivo pôr
fim  a  pretensão  do  titular  da  ação,  que  se
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quedou inerte em um determinado lapso de
tempo,  privilegiando  assim,  a  segurança
jurídica e a ordem social. 3. O STJ pacificou a
jurisprudência no sentido de que a confissão
do débito, nas hipóteses de tributo sujeito a
homologação,  equivale  à  constituição  do
crédito  tributário,  podendo  neste  caso,
referido  tributo  ser  inscrito  imediatamente
dívida  ativa,  independentemente  de
procedimento  administrativo.  (AgRg  no  Ag
1132471/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª
Turma,  data  do  julgamento  22.09.2009)  e
(REsp  905524  /RS,  Rel.  TEORI  ALBINO
ZAVASCKI, data do julgamento 20/03/2007).
4.  O  pedido  de  parcelamento,  acarreta  a
interrupção do prazo prescricional, nos termos
do art. 174, IV do CTN, por se constituir ato
inequívoco que importa no reconhecimento do
débito  pelo  devedor,  reiniciando-se,  neste
caso,  a  contagem  do  prazo  prescricional
interrompido, do dia em que o devedor deixa
de cumprir o acordo celebrado, a teor do que
dispõe a Súmula 248 do ex-TFR. Precedente
do  STJ  no  REsp  802063  /  SP.  5.  Tendo  o
crédito  tributário  sido  constituído  mediante
confissão de dívida em 30.06.1997, ocorrido o
parcelamento  do  débito  em  05.11.1998,
suspenso em virtude de adesão ao REFIS em
28.04.2000, com exclusão em 01.06.2006 e,
ajuizada a execução em 19.12.2006, merece
reforma a sentença recorrida que extinguiu a
ação  executiva.  6.  Apelação  da  Fazenda
Nacional  e  remessa  oficial  providas.  7.
Apelação  do  particular  que  objetiva  a
majoração da verba honorária prejudicada.

(TRF-5  -  APELREEX:  5276  SE  0005561-
30.2006.4.05.8500,  Relator:  Desembargador
Federal  Rogério  Fialho  Moreira,  Data  de
Julgamento:  25/03/2010,  Primeira  Turma,
Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça
Eletrônico - Data: 06/04/2010 - Página: 110 -
Ano: 2010).

Desse  modo,  observa-se  a  inocorrência  do  prazo
quinquenal decadencial, pois entre a inclusão dos créditos tributários na
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CDA (fls. 03 e 06), referente à dívida do ano de 1999 e a confissão do
débito através da adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do Estado da
Paraíba (REFIS/PB) (fls. 32/33) em 2003 não ocorreu o lapso temporal de
cinco anos. 

2- Da Prescrição

Analisando  a  prescrição,  verifica-se  que  a  partir  da
confissão do débito tributário (fls.  32/33), em julho de 2003,  houve o
início da contagem do prazo prescricional, por ser a data da constituição
do crédito tributário como explicado acima, assim como a interrupção do
prazo  prescricional  de  cinco  anos,  pela  confissão  do  débito  tributário,
conforme art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, in verbis:

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

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

IV  -  por  qualquer  ato  inequívoco  ainda
que  extrajudicial,  que  importe  em
reconhecimento do débito pelo devedor.

  
Nesse passo, como se sabe, com a interrupção do prazo

prescricional há o recomeço da contagem do prazo do zero, senão veja-se
os ensinamentos do professor:  PAULSEN, Leandro.  Direito Tributário:
Constituição  e  Código  Tributário  à  luz  da  doutrina  e  da
jurisprudência.  11.  ed.  Porto  Alegre:  Livraria  do  Advogado  Editora;
ESMAFE, 2009. 

Podemos  distinguir  suspensão  de  interrupção  da
seguinte forma:

“Na suspensão, computa-se o prazo decorrido
até o advento da causa suspensiva e, quando
não mais persista, prossegue-se a contagem
pelo que resta. Na interrupção, reinicia-se
a  contagem  de  todo  o  prazo,
desprezando-se o período já decorrido”.
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Voltando ao caso concreto,  verifica-se que o Apelado
aderiu ao parcelamento da dívida através do  Programa de Recuperação
Fiscal  do Estado da Paraíba (REFIS/PB)  (fls.  32/33)  dividindo o  débito
fiscal  em  120  parcelas,  todavia  só  efetuou  o  pagamento  até  a
92ª(nonagésima  segunda  parcela),  restando  inadimplente,  sofrendo  a
consequente exclusão do programa de refinanciamento em 2011, tendo o
Estado constituído novamente o crédito tributário em 19 de dezembro de
2011 conforme CDA (fl.03), tendo, por fim, ajuizado a ação executiva em
04/07/2012, o que demonstra a inocorrência do lapso temporal de cinco
anos. 

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO AO  RECURSO
PARA  ANULAR  A  SENTENÇA,  AFASTANDO  A  DECADÊNCIA  E
PRESCRIÇÃO, retornando os autos ao juízo de primeiro grau para que a
execução siga seu regular trâmite.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de Almeida  (Juiz convocado, com Jurisdição limitada, para substituir o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)

– Relator. 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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