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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020736-28.2015.4.03.6100/SP
2015.61.00.020736-0/SP

RELATORA : Desembargadora Federal MARLI FERREIRA
APELANTE : ALPHADIGI BRASIL LTDA -EPP
ADVOGADO : SP252899 LEANDRO LORDELO LOPES e outro(a)
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

PROCURADOR : SP000004 RAQUEL VIEIRA MENDES E LÍGIA
SCAFF VIANNA

No. ORIG. : 00207362820154036100 9 Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

PROCESSO  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  CERTIDÃO  DE  REGULARIDADE  FISCAL.
EXPEDIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.

1. Busca a impetrante, através do presente writ, ver reconhecida a prescrição de débitos do Simples
Nacional, referentes ao período de 07/2007 a 11/2007, possibilitando, desse modo, a obtenção de
certidão de regularidade fiscal.

2. A sentença recorrida denegou a segurança pleiteada, ao argumento de que os aludidos débitos
foram objetos de pedido de parcelamento em 11/01/2012, havendo, portanto, a interrupção do prazo
prescricional  na  aludida  data,  não  havendo,  desse  modo,  que  se  falar  em prescrição  do  crédito
tributário.

3. Embora a impetrante alegue que não realizou nenhum pedido de parcelamento, fato é que restou
comprovado nos autos que a sócia da empresa impetrante - Silvia Leonardi Coimbra - formalizou o
pleito nas datas de 11/01/2012 e em 04/04/2012, através de certificação digital.
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4. E, uma vez realizado o pedido de parcelamento, forçoso reconhecer que houve a interrupção do
lustro prescricional na data de 11/01/2012, nos termos do artigo 174, IV, do CTN.

5. Na espécie, o ato de adesão a programa de parcelamento configura, por si só, em reconhecimento
do débito pelo devedor, atraindo a incidência do artigo 174, IV, do CTN, mostrando-se irrelevante o
fato de o parcelamento ter sido ou não se aperfeiçoado, de modo que o não pagamento da primeira
parcela não possui relevância alguma ao deslinde da questão. Em outros dizeres, a interrupção da
prescrição  decorreu  do  reconhecimento,  pelo  devedor,  da  existência  do  débito  e  não  pelo
parcelamento em si.

6. Desta feita, forçoso reconhecer carecer do mínimo de razoabilidade o argumento da apelante no
sentido de que se deveria considerar como termo final da interrupção do prazo prescricional a data de
11/02/2012, quando passados 30 (trinta) dias após a concessão do suposto parcelamento.

7. Conforme alhures mencionado, houve a interrupção do lapso prescricional na data em que houve o
pedido de parcelamento -  11/01/2012  -  a  partir  de quando teve reinício o lustro prescricional  e,
considerando que não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos entre o vencimento dos
débitos e a referida data, nem tampouco entre o referido termo e a presente impetração, ocorrida em
09/10/2015, não há que se falar no advento da prescrição.

8. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal  da 3ª  Região,  por unanimidade,  negar provimento à apelação,  nos
termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 19 de julho de 2017.
MARLI FERREIRA

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
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Nº de Série do Certificado: 491DB93E50DCBF1B
Data e Hora: 25/07/2017 16:39:19
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DECLARAÇÃO DE VOTO

De conformidade com o inciso IV do artigo 174 do Código Tributário Nacional,  a  prescrição é
interrompida por qualquer ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Extrai-se de tal dispositivo que deve existir no ato a real intenção de reconhecer o débito, o que é
reforçado pela expressão "inequívoco", que em outras palavras remete a ideia de ausência de dúvida
ou engano acerca dos efeitos do ato.

Assim, o parcelamento, enquanto confissão de dívida, deve ser encarado sob tal ótica, influenciando
na contagem do prazo prescricional quando verificada a efetiva intenção do devedor de pagar as
parcelas relativas ao débito.

Inclusive,  sobre os efeitos do parcelamento no campo da suspensão da exigibilidade de créditos
tributários,  restou  consolidado  no  STJ  o  entendimento  de  que  só  haverá  parcelamento,  e  a
consequente  suspensão  do  direito  de  exigir  a  dívida  objeto  dele,  com  a  anuência  do  Fisco  ao
requerimento correlato, pois é forçoso convir que o instituto não se confunde com o mero pedido de
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sua aplicação. Nesse sentido o acórdão proferido pelo STJ sob a sistemática do Art. 543-C:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO
DE  PARCELAMENTO  FISCAL  (PAES)  PROTOCOLIZADO  ANTES  DA  PROPOSITURA  DO
EXECUTIVO  FISCAL.  AUSÊNCIA  DE  HOMOLOGAÇÃO  EXPRESSA  OU  TÁCITA  À  ÉPOCA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O
AJUIZAMENTO DA DEMANDA.  EXTINÇÃO DO FEITO.  DESCABIMENTO.  SUSPENSÃO DO
PROCESSO. CABIMENTO.

1. O parcelamento fiscal, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN.

2. Conseqüentemente, a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário,
advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado
pelo contribuinte junto ao Fisco (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 911.360/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJe 04.03.2009; REsp
608.149/PR, Rel.  Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09.11.2004, DJ 29.11.2004;
(REsp  430.585/RS,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  Segunda  Turma,  julgado  em 03.08.2004,  DJ
20.09.2004;  e  REsp  427.358/RS,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  julgado  em
27.08.2002, DJ 16.09.2002).

3. A Lei 10.684, de 30 de maio de 2003 (em que convertida a Medida Provisória 107, de 10 de
fevereiro de 2003), autorizou o parcelamento (conhecido por PAES), em até 180 (cento e oitenta)
prestações mensais e sucessivas, dos débitos (constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa,
ainda que em fase de execução fiscal) que os contribuintes tivessem junto à Secretaria da Receita
Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com vencimento até 28.02.2003 (artigo 1º).

4.  A Lei 10.522/2002 (lei  reguladora do parcelamento instituído pela Lei  10.684/2003),  em  sua
redação  primitiva  (vigente  até  o  advento  da  Medida  Provisória  449/2008,  convertida  na  Lei
11.941/2009), estabelecia que:

"Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de
valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
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(...)

§ 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da
autoridade fazendária no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da protocolização do pedido.

(...)"

5.  Destarte,  o  § 4º,  da aludida norma (aplicável  à  espécie por força do princípio tempus regit
actum), erigiu hipótese de deferimento tácito do pedido de adesão ao parcelamento formulado pelo
contribuinte,  uma vez  decorrido  o  prazo  de  90  (noventa)  dias  (contados  da  protocolização  do
pedido) sem manifestação da autoridade fazendária, desde que efetuado o recolhimento das parcelas
estabelecidas.

6. In casu, restou assente na origem que:

"...  a devedora formalizou sua opção pelo PAES em 31 de julho de 2003 (fl. 59). A partir deste
momento, o crédito ora em execução não mais lhe era exigível, salvo se indeferido o benefício.

Quanto ao ponto, verifico que o crédito em foco foi realmente inserido no PAES, nada havendo de
concreto nos autos a demonstrar que a demora na concessão do benefício deu-se por culpa da parte
executada. Presente, portanto, causa para a suspensão da exigibilidade do crédito.

Agora, ajuizada a presente execução fiscal em setembro de 2003, quando já inexeqüível a dívida em
foco, caracterizou-se a falta de interesse de agir da parte exeqüente. Destarte, a extinção deste feito
é medida que se impõe."

7. À época do ajuizamento da demanda executiva (23.09.2003), inexistia homologação expressa ou
tácita do pedido de parcelamento protocolizado em 31.07.2003, razão pela qual merece reparo a
decisão que extinguiu o feito com base nos artigos 267, VI (ausência de condição da ação), e 618, I
(nulidade da execução ante a inexigibilidade da obrigação consubstanciada na CDA), do CPC.
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8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da
ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo.

9.  Outrossim,  não  há  que  se  confundir  a  hipótese  prevista  no  artigo  174,  IV,  do  CTN (causa
interruptiva do prazo prescricional) com as modalidades suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário (artigo 151, do CTN).

10.  Recurso  especial  provido,  determinando-se  a  suspensão  (e  não  a  extinção)  da  demanda
executiva  fiscal.  Acórdão  submetido  ao  regime  do  artigo  543-C,  do  CPC,  e  da  Resolução  STJ
08/2008.

(STJ, RESP 957509/ RS, Primeira Sessão, Relator Ministro Luíz Fux, DJe 25/08/2010)

Diante do exposto no precedente supracitado, "a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do
crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do
pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco".

Tendo em vista  a  adoção da homologação tácita  ou expressa como condição para suspensão da
exigibilidade do crédito, mostra-se razoável adotar, para fins de interrupção da prescrição, a mesma
condição, já que somente a partir do momento em que há homologação é que a credora não pode
mais realizar ações de constrição e expropriação de bens pertencentes ao devedor.

No caso  em tela,  ausente  comprovação da  consolidação do  parcelamento  ou do  pagamento  das
primeiras parcelas, sendo impossível presumir a homologação tácita da administração.

Com efeito, só haverá parcelamento, e a consequente suspensão do direito de exigir a dívida objeto
dele, com a anuência do Fisco ao requerimento correlato, eis que o instituto não se confunde com o
mero pedido de sua aplicação.
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Ademais, diante da não consolidação, inexistente qualquer motivo para que a Receita Federal viesse
a excluir a impetrante do parcelamento três anos após a data do pedido. Nesse sentido o julgado
análogo:

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. HIPÓTESE DE ADESÃO A
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO VOLTA A FLUIR NO MOMENTO DO
INADIMPLEMENTO  DA  PARCELA.  IRRELEVÂNCIA  DA  DATA  DA  INTIMAÇÃO  DO
CONTRIBUINTE RELATIVA A EXCLUSÃO DO REFIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I -
A jurisprudência  desta  Corte  considera que quando a  arguição de  ofensa ao dispositivo  de  lei
federal  é  genérica,  sem  demonstração  efetiva  da  contrariedade,  aplica-se,  por  analogia,  o
entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. II - É pacífico o entendimento no
Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a prescrição tributária,  na hipótese de adesão a
programa  de  parcelamento,  volta  a  fluir  no  momento  do  inadimplemento  da  parcela,  sendo
irrelevante  a  data  da  intimação do  contribuinte  relativa  a  exclusão  do  REFIS.  III  -  O recurso
especial, interposto pelas alíneas a e/ou c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República,
não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte, a teor da Súmula n. 83. IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos
suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido. ..EMEN:

(AGARESP  201403022347,  REGINA  HELENA  COSTA,  STJ  -  PRIMEIRA  TURMA,  DJE
DATA:09/12/2015 ..DTPB:.)

Assim,  ausente  o  pagamento  de  qualquer  parcela,  ainda  que  se  considerasse  interrompida  a
prescrição na data do suposto pedido, tal prescrição voltou a fluir no momento do inadimplemento da
parcela, o que conforme alegado pelo apelante ocorreu após trinta dias da data em que teria ocorrido
o pedido.

Por fim, saliente-se que consta do parecer de fls. 166, emitido pela RFB em caso análogo, a seguinte
conclusão: "(...) porém não validado por inexistência de pagamento da primeira parcela, e, portanto,
sem  produzir  efeitos  (...)".  Portanto,  resta  reconhecido  pela  Receita  Federal  que  pedidos  de
parcelamento em que não há pagamento de qualquer parcela não produzem efeitos.

Inteiro Teor (6055961) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

7 of 12 24/01/18, 06:18



Desse  modo,  tratando-se  de  débitos  relativos  a  07/2007  e  11/2007,  presente  a  prescrição  para
cobrança.

Ante o exposto voto por dar provimento à apelação.

MÔNICA NOBRE
Desembargadora Federal

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020736-28.2015.4.03.6100/SP
2015.61.00.020736-0/SP

RELATORA : Desembargadora Federal MARLI FERREIRA
APELANTE : ALPHADIGI BRASIL LTDA -EPP
ADVOGADO : SP252899 LEANDRO LORDELO LOPES e outro(a)
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR : SP000004 RAQUEL VIEIRA MENDES E LÍGIA SCAFF VIANNA
No. ORIG. : 00207362820154036100 9 Vr SAO PAULO/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Alphadigi Brasil Ltda - EPP em face de sentença que denegou a
segurança  por  ele  pleiteada  em  que  objetiva  a  obtenção  de  certidão  de  regularidade  fiscal,  ao
argumento de que os débitos impeditivos da emissão do aludido documento estariam fulminados pela
prescrição.

Alega a apelante, em suma, que os débitos existentes em seu nome, referentes ao Simples Nacional
do  período  de  07/2007  a  11/2007  estão  extintos,  em  razão  do  advento  do  prazo  prescricional
quinquenal.

Aduz que o parcelamento por ela supostamente requerido referente aos aludidos débitos não tem o
condão de interromper o prazo prescricional, na medida me que não houve o pagamento de qualquer
parcela.

Inteiro Teor (6055961) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

8 of 12 24/01/18, 06:18



Argumenta, assim, que não tendo o parcelamento se efetivado de forma válida, não gerou quaisquer
efeitos, inclusive o de interromper a prescrição.

Salienta que não realizou nenhum pedido de parcelamento,  somente tendo realizado consulta ao
sistema de parcelamento e, ainda que se considere que tal ato por si só gera efeitos, mesmo diante da
ausência  de  qualquer  pagamento dos  suposto  parcelamento,  deve-se  considerar  o  termo final  da
interrupção do prazo prescricional a data de 11/02/2012, quando passados 30 (trinta) dias após a
concessão do suposto parcelamento.

Alterca, desse modo, ainda que se considere que o parcelamento existiu, deve-se ater às regras do
parcelamento, segundo as quais a ausência do primeiro pagamento - que deveria ocorrer no prazo de
30 dias após a opção pelo parcelamento - acarreta na rescisão do parcelamento, independente de
qualquer ato da administração pública.

Requer, assim, o provimento do apelo interposto, concedendo-se a segurança pleiteada.

Contrarrazões às fls. 216/219.

Manifestação ministerial às fls. 221/221v, pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO
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Conforme se depreende do relatado, busca a impetrante, através do presente writ, ver reconhecida a
prescrição  de  débitos  do  Simples  Nacional,  referentes  ao  período  de  07/2007  a  11/2007,
possibilitando, desse modo, a obtenção de certidão de regularidade fiscal.

Processado o feito, sobreveio sentença denegatória da segurança pleiteada, ao argumento de que os
aludidos débitos  foram objetos  de pedido de parcelamento em 11/01/2012,  havendo,  portanto,  a
interrupção  do  prazo  prescricional  na  aludida  data,  não  havendo,  desse  modo,  que  se  falar  em
prescrição do crédito tributário.

Nesse contexto, nenhum reparo há a ser feito no provimento vergastado.

Com efeito, embora a impetrante alegue que não realizou nenhum pedido de parcelamento, fato é
que restou comprovado nos autos que a sócia da empresa impetrante - Silvia Leonardi Coimbra -
formalizou o pleito nas datas de 11/01/2012 e em 04/04/2012, através de certificação digital.

E, uma vez realizado o pedido de parcelamento, forçoso reconhecer que houve a interrupção do
lustro prescricional na data de 11/01/2012, nos termos do artigo 174, IV, do CTN, 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:

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

Veja-se  que,  na  espécie,  o  ato  de  adesão  a  programa de  parcelamento  configura,  por  si  só,  em
reconhecimento do débito pelo devedor, atraindo a incidência do dispositivo acima transcrito.

Destarte, irrelevante o fato de o parcelamento ter sido ou não se aperfeiçoado, de modo que o não
pagamento da primeira parcela não possui relevância alguma ao deslinde da questão. Em outros
dizeres,  a  interrupção da prescrição decorreu do reconhecimento,  pelo devedor,  da existência do
débito e não pelo parcelamento em si.

Certo que o parcelamento, sendo causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, também
possuí o condão de interromper o lustro prescricional durante a sua vigência, não sendo esse, porém,
o caso dos autos.

Desta feita,  forçoso reconhecer carecer do mínimo de razoabilidade o argumento da apelante no
sentido de que se deveria considerar como termo final da interrupção do prazo prescricional a data de
11/02/2012, quando passados 30 (trinta) dias após a concessão do suposto parcelamento.

Ora, conforme alhures mencionado, houve a interrupção do lapso prescricional na data em que houve
o pedido de parcelamento - 11/01/2012 - a partir de quando teve reinício o lustro prescricional.

E, considerando que não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos entre o vencimento
dos débitos e a data de 11/01/2012, nem tampouco entre o referido termo - quando então teve reinicio
o lustro prescricional - e a presente impetração, ocorrida em 09/10/2015,  não há que se falar no
advento da prescrição.
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Patente, portanto, a improcedência do pleito da impetrante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo a r. sentença recorrida,
nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

MARLI FERREIRA
Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): MARLI MARQUES FERREIRA:10024
Nº de Série do Certificado: 491DB93E50DCBF1B
Data e Hora: 25/07/2017 16:39:16
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