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REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  CERTIDÃO  POSITIVA  COM 
EFEITO  DE  NEGATIVA.  EXPEDIÇÃO 
RECUSADA.  PRESCRIÇÃO  DA  DÍVIDA. 
CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA.  SENTENÇA 
MANTIDA. SEGUIMENTO NEGADO.

-  É  direito  líquido  e  certo  do  Impetrante  a 
obtenção  de  certidão  negativa  junto  à  Fazenda 
Estadual, quando prescritos os débitos fiscais que 
originaram a recusa.

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Remessa  Necessária  nos  autos  do  Mandado  de 

Segurança nº 0001079-23.2013.815.0371 impetrado por Vicente Leite Neto em 

face  da  Coletora  Estadual  de  Sousa-PB,  autoridade  fiscal  vinculada  à 

Secretaria de Estado da Receita. 

Na inicial, o Impetrante relatou que é herdeiro de José Vicente de 

Lacerda,  falecido  em  15/10/2004,  e,  ao  dirigir-se  à  Coletoria  Estadual  de 

Sousa-PB, no intuito de retirar uma certidão negativa de débitos para proceder 

a abertura do inventário, foi surpreendido com a negativa daquela autoridade, 
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em razão de existir nos cadastros da Coletoria um débito fiscal, em nome de 

seu genitor, do ano de 1971. 

Acrescentou que a Execução Fiscal referente a este débito está 

há  muitos  anos  arquivada,  estando  a  dívida  prescrita,  razão  por  que  não 

poderia a Edilidade recusar-se a fornecer-lhe a certidão negativa de débitos. 

Requereu, assim, a expedição da referida certidão pela autoridade 

reputada coatora, sob pena de astreinte e crime de desobediência (fl. 08).  

A liminar foi deferida (fls. 29/31).

A autoridade reputada coatora informou o cumprimento da liminar 

(fls. 34/35 e 46/47). 

O Promotor de Justiça de primeiro grau opinou pela concessão da 

segurança (fls. 42/45) 

Proferindo sentença, o magistrado de primeiro grau concedeu a 

segurança (fls. 48/52), em harmonia com o parecer ministerial (fls. 42/45). 

Não havendo recurso voluntário, subiram os autos a esta Corte de 

Justiça através de Remessa Necessária (fl. 55v).  

  

A Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer de mérito, por 

não vislumbrar no feito interesse público primário (fls. 60/62). 

É o relatório.

DECIDO 

Compulsando  a  prova  trazida  aos  autos,  constata-se  que  a 

autoridade reputada coatora recusou-se a fornecer ao Impetrante a certidão 

negativa de débitos junto à Fazenda Estadual, em razão da Inscrição em Dívida 

Ativa de nº 003701710000021 (fl. 17). 
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O documento de fl. 15 informa que esta dívida ativa refere-se a um 

débito de 31/05/1971, ou seja, uma dívida já atingida pela prescrição, conforme 

artigo 174 do Código Tributário Nacional. 

De acordo com a doutrina de Pedro Lenza:

"O  direito  líquido  e  certo  é  aquele  que  pode  ser  
demonstrado  de  plano  mediante  prova  pré-
constituída,  sem  a  necessidade  de  dilação  
probatória.  Trata-se  de  direito  manifesto  na  sua  
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser  
exercitado no momento da impetração.

Importante lembrar a correção feita pela doutrina em  
relação à terminologia empregada pela Constituição,  
na medida em que todo direito,  se existente,  já  é  
líquido e certo. Os fatos é que deverão ser líquidos e  
certos para o cabimento do writ."1

Desse modo, estando provada a prescrição do débito, é direito 

líquido e certo do Impetrante a obtenção da certidão negativa junto à Fazenda 

Estadual em nome do seu genitor José Vicente de Lacerda. 

Por oportuno, colaciono os seguintes julgados: 

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CERTIDÃO 
POSITIVA  DE  DÉBITOS,  COM  EFEITO  DE 
NEGATIVA.  DÉBITOS PRESCRITOS E PAGOS. I. 
Inexistência de controvérsia sobre a prescrição dos 
débitos,  no  período  de  01/2001  a  11/2005  e 
pagamento  efetuado  quanto  ao  período  04/2008. 
Direito à expedição da certidão pleiteada que não se 
infirma. II.  Remessa oficial  desprovida. (TRF 3ª R.; 
Reex  0000953-89.2011.4.03.6100;  SP;  Segunda 
Turma;  Rel.  Des.  Fed.  Peixoto  Junior;  Julg. 
17/09/2013; DEJF 27/09/2013; Pág. 167)

APELAÇÃO.  Mandado de Segurança Pretensão à 
expedição  de  Certidão  Positiva  com Efeitos  de 
Negativa Execuções fiscais, com reconhecimento 
da  prescrição  do  crédito  tributário,  uma  com 
trânsito  em  julgado  e  a  outra,  garantida  por 

1LENZA, Pedro.  Direito Constitucional  Esquematizado.  15ª  Edição.  São Paulo:  Ed.  Saraiva, 
2011.
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penhora,  com  recurso,  sem  efeito  suspensivo, 
pendente  de  julgamento  neste  Tribunal. 
Suspensão  da  exigibilidade  dos  débitos  fiscais. 
Configurada Ilegalidade da recusa da emissão da 
certidão  pela  autoridade  coatora  Mantida  a 
sentença que determinou a expedição Recursos 
desprovidos.  (TJSP;  APL  0006843-
06.2011.8.26.0451; Ac. 6893886; Piracicaba; Décima 
Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo 
Capraro; Julg. 25/07/2013; DJESP 15/08/2013)

Ante  o  exposto,  monocraticamente,  com esteio  no  art.  557  do 

CPC, mantenho a sentença de primeiro grau, em todos os seus termos. 

P. I.

Transitado em julgado, dê-se baixa nos autos. 

João Pessoa, ___de fevereiro de 2015.

  Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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