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PROCESSSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–   Apelação  Cível  –  Ação  de  Execução
Fiscal  – ICMS – Prescrição – Ajuizamento
posterior  à LC  118/2005  –  Transcurso  do
prazo de cinco anos entre a constituição do
crédito  tributário  e  o  despacho
determinando  a  citação  –  Ocorrência  da
prescrição  –  Recurso  em  confronto  com
jurisprudências  consolidadas  no  Superior
Tribunal  de  Justiça  e  neste  Tribunal  –
Incidência  do art.  557,  “caput”,  do CPC –
Manutenção  da  decisão  –  Seguimento
negado.

- “A Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp nº 999.901,
RS (relator o Ministro Luiz Fux), processado
sob o regime do art.  543-C do Código de
Processo Civil,  consolidou o entendimento
de  que  a  Lei  Complementar  nº  118/2005,
que alterou o art. 174 do Código Tributário
Nacional,  aplica-se  imediatamente  aos
processos em curso; no entanto, para que
possa  ter  o  efeito  de  interromper  a
prescrição,  o  despacho  que  ordena  a
citação  deve  ser  posterior  à  entrada  em
vigor da lei (09 de junho de 2005). Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp .
974/RS,  Rel.  Ministro  ARI  PARGENDLER,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013,
DJe 11/03/2013)
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-  Impõe-se  manter  a  sentença  que
reconheceu a prejudicial de mérito quando,
do  ajuizamento  da  ação,  os  créditos
tributários  já  haviam sido  alcançados  pela
prescrição quinquenal.

-  O art.  557, “caput”,  do CPC, permite ao
relator  negar  seguimento  ao  recurso
quando  for  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal  Federal,  ou de Tribunal
Superior.

Vistos, etc. 

Trata-se de apelação cível  interposta pelo
ESTADO DA PARAÍBA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara de Executivos Fiscais  da Comarca da Capital,  que,  nos autos da
“Ação  de  Execução  Fiscal”,  manejada  contra  SUPERMERCADOS PRIMO
LTDA., teve  sua  pretensão  fulminada  pela  prescrição,  decretada  pelo
magistrado “a quo”.

Irresignado,  o  ente  público  apelante
requereu a reforma da sentença,  alegando inexistir  prescrição.  Aduziu,  em
síntese, que o crédito foi inscrito em dívida ativa em 09/12/2004, e em abril de
2008 houve o ajuizamento da demanda, antes do prazo de 5 (cinco) anos
para  a configuração  da  prescrição,  não podendo o  ente  exequente  sofrer
prejuízo em razão da morosidade do Poder Judiciário.

Alegou que  “a  Fazenda  Pública  não  deu
causa à prescrição quinquenal tributária, tendo em vista a sua inexistência até
a presente data, pois, toda a mora que não ultrapassou 05 anos, foi por culpa
exclusiva da Maquina Judiciária.” (”sic”).

O recorrente ainda transcrevee arestos que
entende favoráveis à sua tese.

Contrarrazões às fls. 92/96.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça devolveu a matéria a  douta Câmara Cível para as
providências  cabíveis,  posto  que  não  constatou  a  necessidade  de
pronunciamento ministerial (fls. 103/104).
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É o relatório. 

DECIDO:

O cerne da questão cinge-se na sentença
do  magistrado  singular  que  extinguiu  a  ação  de  execução  fiscal,  ao
reconhecer de ofício a prescrição do crédito tributário.

A questão  controvertida  gira  em torno  da
ocorrência  ou  não  da  prescrição  do  crédito  tributário  em  decorrência  do
transcurso  de  cinco  anos  entre  a  constituição  da  CDA e  o  despacho  de
citação da parte executada.

De  início,  importante  ressaltar  à
superposição do Código Tributário Nacional, por ser uma Lei Complementar,
sobre  a  Lei  de  Execução  Fiscal,  Lei  Ordinária,  no  que  tange  à  antiga
diferenciação quanto à hipótese de interrupção da prescrição em razão da
citação do devedor.

A  redação  original  do  CTN,  antes  da
alteração decorrente da entrada em vigor da LC nº 118/2005, estabelecia que
a prescrição seria interrompida “pela citação pessoal feita ao devedor”.

No entanto, para o caso em destaque, vê-se
que o despacho ordinatório da citação foi posterior à vigência da LC 118/2005
que alterou o art. 174, inc. I, do CTN.

Dessa  forma,  a  prescrição  passa  a  ser
interrompida a partir do despacho de juiz, que ordenar a citação.

Nesse  sentido,  já  decidiu  o  Superior
Tribunal de Justiça. Veja-se:

TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO
FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO
DA  PRESCRIÇÃO  QUE  RETROAGE  À  DATA  DA
PROPOSITURA  DA  AÇÃO.  LC  118/05.  APLICAÇÃO
AOS  CASOS  EM  QUE  O  DESPACHO  É  EXARADO
APÓS  SUA  ENTRADA  EM  VIGOR.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL  COM  JULGADOS  DA  MESMA
TURMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN,
a  redação  original  dispunha  que  a  prescrição  seria
interrompida com a citação do devedor. Com a edição
da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso
prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho
que ordena a citação". A nova regra incide nos casos
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em que a data do despacho ordinatório da citação seja
posterior à sua entrada em vigor. Precedente: AgRg no
Resp  1.265.047/PR,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,
Segunda Turma, DJe 9/10/12.
2. Em recurso especial representativo da controvérsia, o
Superior  Tribunal  de  Justiça  decidiu  que,  iniciado  o
prazo  prescricional  com  a  constituição  do  crédito
tributário,  a  interrupção  da  prescrição  pela  citação
válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou
pelo  despacho  que  a  ordena,  conforme  a  modificação
introduzida pela  Lei  Complementar  118/05,  retroage  à
data do ajuizamento da ação, conforme determina o art.
219,  §  1º,  do  CPC (REsp  1.120.295/SP,  Rel.  Ministro
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10).
3.  "São  inadmissíveis  embargos  de  divergência
interpostos  com  fulcro  em  dissídio  demonstrado  com
paradigmas proferidos pela mesma Turma que exarou o
acórdão embargado" (AgRg nos EREsp 723.655/RJ, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/9/09)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos  EREsp 1277881/SC,  Rel.  Ministro SÉRGIO
KUKINA,  PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado em 10/04/2013,
DJe 15/04/2013)

E:

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO  PESSOAL.  ART.  174  DO  CTN.  LC  Nº
118/2005.  A  Primeira  Seção  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, no julgamento do REsp nº 999.901, RS (relator o
Ministro Luiz Fux), processado sob o regime do art. 543-
C  do  Código  de  Processo  Civil,  consolidou  o
entendimento de que a Lei Complementar nº 118/2005,
que alterou o art.  174 do Código Tributário Nacional,
aplica-se  imediatamente  aos  processos  em  curso;  no
entanto,  para  que  possa  ter  o  efeito  de  interromper  a
prescrição,  o  despacho que ordena a  citação deve ser
posterior  à  entrada  em  vigor  da  lei  (09  de  junho  de
2005). Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  .974/RS,  Rel.  Ministro  ARI
PARGENDLER,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
05/03/2013, DJe 11/03/2013).

No  caso  em  questão,  o  despacho  que
ordenou  a  citação  da  parte  executada  ocorreu  em  01/09/2008  (fl.  06).
Portanto,  como o  referido  despacho  foi  proferido  em data  posterior  à  Lei
Complementar nº 118/2005, tal ato processual tinha o condão de interromper
a prescrição.

No  entanto,  a  constituição  do  crédito
tributário  referente ao ICMS  se deu em  20/04/1999,  com o lançamento em
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cadastro de dívida ativa, conforme se extrai da certidão de fl. 07.

Desse modo, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça. Observe-se:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  RECURSO
ESPECIAL.  ICMS.  EXECUÇÃO  FISCAL.  NULIDADE
DE  CERTIDÃO  DE  DÍVIDA  ATIVA.  EXTINÇÃO  DA
AÇÃO  EXECUTIVA.  REPROPOSITURA  DA  AÇÃO
EXECUTIVA COM BASE EM NOVA CDA.
COISA  JULGADA  MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º, da Lei nº 6.830/80,
preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera
presunção  de  liquidez  e  certeza  na  medida  em  que
contenha  todas  as  exigências  legais,  inclusive,  a
indicação da natureza  do débito  e  sua fundamentação
legal,  bem  como  a  forma  de  cálculo  de  juros  e  de
correção monetária.
2. A finalidade dessa regra de constituição do título é
atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos
de crédito, o que confere ao executado elementos para
opor embargos, obstando execuções arbitrárias.
(...)
14. Recurso especial desprovido.
(REsp  865.266/MG,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  04/10/2007,  DJ
05/11/2007, p. 232).

E:

AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  CIVIL  E
TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL  QUE
DEMONSTROU  TODOS  OS  REQUISITOS  DE
ADMISSIBILIDADE.  EXECUÇÃO  FISCAL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA
PAGAMENTO DO TRIBUTO.
1.  O recurso  especial  do contribuinte  reuniu todas  as
condições de admissibilidade, demonstrando claramente
o  motivo  da  irresignação  recursal  e  a  existência  de
diferentes entendimentos jurisprudenciais sobre o tema.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de
que, "nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como
no  caso  do  IPVA  e  IPTU,  a  constituição  do  crédito
tributário perfectibiliza-se com a notificação ao sujeito
passivo, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional
quinquenal  para  a  cobrança  do  débito  tributário,  nos
termos do art. 174 do CTN" (AgRg no Ag 1.399.575/RJ,
Min. Humberto Martins, 2ª T., DJe de 04/11/2011).
3. Agravo regimental do Fisco a que se nega provimento.
(AgRg  no  REsp  1325143/MG,  Rel.  Ministro  SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2013,
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DJe 08/04/2013)

Portanto,  como  o  lançamento  do  crédito
tributário  em  cadastro  de  dívida  ativa  se  deu  em  20/04/1999,  e  não  em
dezembro  de  2004,  como  defendeu  o  recorrente,  sendo  esta  a  data  da
certidão.

A ação foi ajuizada em 29/04/2008, quando
já tinha transcorrido o período de cinco anos, ou seja, ocorrido a prescrição.

A  propósito,  colhe-se  deste  Tribunal  de
Justiça:

APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.  ICMS  -  IMPOSTO  SOBRE
CIRCULAÇÃO  DE  MERCADORIAS  E  SERVIÇOS.
PRESCRIÇÃO.  OCORRÊNCIA.  CITAÇÃO  PESSOAL
DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO trazida
pela  lei  complementar  ao  art.  174,  caput,  do  código
tributário  nacional.  novel  comando  inapliCÁVEL  À
ESPÉCIE.  CIÊNCIA  AO  EXECUTADO  FORA  DO
PRAZO  ESTIPULADO  NO  CITADO  ARTIGO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. -
Nos  termos  do  art.  174,  caput,  do  Código  Tributário
Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve  em  cinco  anos,  contados  da  data  da  sua
constituição definitiva. - Em razão de o crédito tributário
ter  sido  constituído  antes  da  eclosão  da  Lei
Complementar  nº  118/2005,  que  deu  nova redação ao
parágrafo  único,  do  art.  174,  do  Código  Tributário
Nacional,  configura-se  como  causa  interruptiva  da
prescrição  a  citação  pessoal  do  devedor  e  não  pelo
despacho  do  juiz  que  ordenar  a  citação  em execução
fiscal. - O art. 557, do Código de Processo Civil, permite
ao relator negar seguimento a recurso através de decisão
monocrática,  quando  este  estiver  em  confronto  com
Súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior. Vistos. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
02201539819978152001,  -  Não  possui  -,  Relator
GUSTAVO LEITE URQUIZA , j. em 29-07-2014) 

Com  isso,  na  espécie,  tem  lugar  o
julgamento singular previsto no art. 557, “caput”, do CPC:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
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Federal, ou de Tribunal Superior.

Diante  desse  delineamento  jurídico  e  das
razões fáticas do caso vertente, não há outro caminho a ser trilhado, senão
NEGAR SEGUIMENTO à apelação cível, com espeque no artigo 557, “caput”,
do  Código  de  Processo  Civil,  em  consonância  ao  entendimento
categoricamente  firmado  nas  cortes  pretorianas,  devendo,  portanto,  ser
mantida a decisão “a quo”. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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