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VOTO/EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.  

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PARCELAMENTO.  INTERRUPÇÃO. CONTAGEM REINICIADA. DATA DO 

REQUERIMENTO. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.  

1. A parte autora interpõe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal contra 

acórdão prolatado pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, 

que afastou a alegação de prescrição do crédito tributário, sob o fundamento de que “o 

entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à sua interrupção pelo parcelamento, que 

somente volta a correr na data do indeferimento ou da extinção do benefício.” 

2. Em suas razões, a parte autora sustenta que o acórdão impugnado diverge do 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1234307), no sentido de 

que o requerimento de parcelamento apenas interrompe a prescrição, pois, para que ocorra 

a suspensão da prescrição é necessário que a Fazenda Pública profira decisão deferindo o 

parcelamento.  

3. A MMª. Juíza Federal Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Santa 

Catarina proferiu decisão admitindo o Pedido de Uniformização.  

4. Os autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da Turma 

Nacional de Uniformização. 

5. Presentes os pressupostos processuais, conheço o Pedido de Uniformização e passo à 

análise do seu mérito. 
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6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp. n. 1.234.307, 

estabeleceu, com base nos  REsp. n. 1.290.015, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

AgRg no AREsp. n.  35.022, Rel. Ministro Castro Meira, AgRg no REsp 1.198.016, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, AgRg nos EREsp 1.037.426, Rel. Ministro Humberto 

Martins, que o pedido de parcelamento implica reconhecimento dos débitos tributários 

pelo devedor e, por isso, é causa de interrupção da prescrição, conforme art. 174, IV, do 

Código Tributário Nacional, devendo ser reiniciada a contagem do lapso prescricional a 

partir da apresentação desse requerimento administrativo.  

7.  A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "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" (REsp. n.  957.509, Rel. Ministro Luiz Fux). 

8. Posto isso, voto pelo conhecimento e parcial provimento do PEDILEF para afirmar a 

tese de que o prazo de prescrição do crédito tributário, interrompido pelo reconhecimento 

da dívida, recomeça a fluir no dia da apresentação do pedido de parcelamento e é suspenso 

a partir da data em que a administração fiscal homologa – expressa ou tacitamente - o 

pedido feito pelo contribuinte. Nesses termos, determino o retorno dos autos à Turma 

Recursal de origem para adequação do julgado à orientação acima firmada, de acordo 

com a Questão de Ordem n. 20, da TNU.  

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 

indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO 

INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

veiculado pela parte autora, nos termos do voto/ementa do Relator. 

Porto Alegre, 30 de agosto de 2017. 

 

FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 
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