IMPOSTO -

RESTITUIÇÃO -

PRESCRIÇÃO

Interpretação do art. 168 nq I do Código Tributário Nacional.
TRIBUNAL DE ALÇADA DE SÃO PAULO
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de apelação n'? 205 579, da comarca de
São Paulo, em que é apelante Viação Bristol Ltda. sendo apelada Municipalidade de
São Paulo. Acordam, em 6~ Câmara do
1'? Tribunal de Alçada Cível, por votação
unânime, negar provimento ao recurso, para confirmar a decisão de primeira instância por seus fundamentos.
Trata-se de recurso da decisão inferior,
que decretou a prescrição do direito de
pleitear restituição de tributo. A decisão
é definitiva, não resolveu simples questão
incidente, sendo, por isso, apelável.
No mérito, a prescrição foi bem decretada.
Está provado nos autos (quanto a isso,
aliás, nenhuma dúvida foi suscitada) que
em 1967 ocorreu o pagamento do tributo
de que se trata. Por conseguinte, prescreveu em 1972, antes da propositura da ação,
o direito de pleitear a respectiva restituição, nos termos do art. 168, n'? I, do Código Tributário.
Diz o recorrente que a extinção do crédito tributário, por pagamento espontâneo,
depende de homologação expressa ou tácita (art. 150, "caput" e seu § 4'?). Como, no caso, não houve homologação expressa, a extinção do crédito somente ocorreu cinco anos após o pagamento. E daí
é que se deve contar o prazo prescricional, nos termos do art. 156, n'? VII, do
Código Tributário, combinado com o art.
168, n'? I.

Não é esse, porém, o entendimento da
Câmara.
Dispõe o art. 150, § 1'?: "o pagamento
antecipado pelo obrigado, nos termos deste artigo, extingue o crédito, sob condição
resolutória de ulterior homologação do
lançamento" .
Está bem claro, portanto, que o pagamento antecipado (caso dos autos), feito
pela recorrente, extinguiu o pagamento
em 1967; e como de 1967 até à propositura da ação já havia decorrido mais de
cinco anos, extinguiu-se o direito à restituição (art. 168, n'? I).
A cláusula subordinada e condicional
de ulterior homologação do pagamento em
nada influi no raciocínio, porque ela funciona como ressalva em garantia dos interesses fazendários; em segundo lugar,
porque, tratando-se de condição resolutiva,
a relação jurídica está formada e perdura,
até que se realize a condição (v. Clóvis,
"Comentários", art. 119). No caso, a condição não se verificou e o direito resultante do pagamento se tornou definitivamente invulnerável: o negócio não se resolveu e sua eficácia não cessou (v. Ruggiero, "Instituições", 1/286, 1935, Saraiva; v. também desse mesmo autor estoutro
ensinamento: se a condição é resolutiva,
o negócio produz durante a sua pendência todos os efeitos normais como se fosse puro e simples. Ler ainda sobre o assunto o civilista Ribas, "Direito Civil Curso", 11/393, 1880, Garnier; e o art.
119 do CC, parágrafo único.
Segue-se do exposto que não é da homologação do pagamento, expresso ou tá-
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cit6, que flui o prazo prescricional de cinco anos, senão do pagamento mesmo, que,
no caso, ocorreu em 1967.
Em tais condições, a Câmara nega provimento ao recurso. Custas pelo vencido.

IMPOSTO -

Tomaram parte do julgamento o Juiz
Bourroul Ribeiro, revisor, e Márcio B.Jnilha.
São Paulo, 12 de novembro de 1974.
Pinheiro Franco, Presidente e Relator.

RECURSO ADMINISTRATIVO -

PERDAS E DANOS

- A falta de interposição de recurso administrctivo fiscal, con·
forme compromisso contratual, obriga o inadimplente a pagar perdas
e danos.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(Segunda Turma)
Recorrente: Centrais Elétricas de Goiás S.A. Recorrida: Cedro Artefatos Metálicos e de Madeira Ltda.
Recurso Extraordinário n<;l 75587 GO - Relator: Sr. Ministro
BARROS MONTEIRO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros da Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a ata de julgamentos e notas
taquigráficas, conhecer do recurso e lhe
dar provimento, unanimemente.
Brasília, 1 de outubro de 1973. Barros
Monteiro, Presidente e Relator.

RELATÓRIO

o Sr. Ministro Barros Monteiro: Srs.
Ministros:
Trata-se de ação fundada no artigo 159
do Código Civil, proposta pela recorrente,
Centrais Elétricas de Goiás S.A., contra
Cedro - Artefatos Metálicos e de Madeira Ltda., visando a obter indenização dos
prejuízos decorrentes de ato da ré, que
reputa ilícito, negligenciando na apresen184

tação de recurso cabível à decisão fiscal
que denegou a isenção tributária de que
se considerava beneficiária, na transação
de material adquirido por aquela "empresa
concessionária de serviço público de energia elétrica.
Processada a causa, a sentença de fls.
77-84 acolheu a demanda, sem pronunciarse sobre a reconvenção.
Apelou a ré vencida, e :om êxito, pois
o ego Tribunal de Justiça de Goiás, pelo
acórdão de fls. 107-112 deu provimento
ao recurso, com esta fundamentação:
"Os fundamentos do pedido se baseiam
no fato da apelante não ter recorrido da
decisão fiscal proferida no processo administrativo que a condenou à obrigação de
recolher os impostos devidos pela venda
que efetuou à recorrida de materiais descritos nas notas de fls. 39-44, vez que a
mesma se julgava com direito à isenção
tributária, referente a esses produtos, pelo
art. 14, da Lei n<;l 4676, de 16.6.65, e
ar!. 4<;1 do Decreto-Iei n<;l 34, de 18.11.66.

