
PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Apelação Cível nº 0025479-81.2001.815.2001
Origem : 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho 
Apelante : Estado da Paraíba
Procurador : Gilvandro de Almeida F. Guedes
Apelado : Tomazoni - Comércio de Calçados Ltda
Advogado : José Carlos Scortecci Hilst

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  NÃO  APLICÁVEL  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
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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.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  61/67, interposta  pelo
Estado  da  Paraíba contra  decisão  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  3ª  Vara  de
Executivos  Fiscais  da  Comarca  da  Capital,  fls.  54/56,  que,  nos  autos  da  Ação de
Execução Fiscal  promovida em face de Tomazoni  -  Comércio de Calçados Ltda,
reconheceu a prescrição, nos seguintes termos:

Sendo assim, e como arrimo, também, nos arts. 219,
§  §  4º  e  5º,  e  269,  IV,  do  CPC,  c/c  art.  40,  da  Lei
6.830/80,  decreto  a  prescrição  do  crédito  tributário
em cobrança,  com a  consequente  extinção  da  ação
executiva fiscal.

Em suas razões, o recorrente postulou a reforma da
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sentença, aduzindo inexistir prescrição intercorrente, pois a paralisação do feito deu-
se por culpa de morosidade do judiciário. Ademais, alega que há, na hipótese, uma
causa de interrupção da prescrição, à que no caso se aplica a redação anterior à Lei nº
118/2005, máxime quando a citação válida do executado se deu nos termos da Norma
anterior. Pugnou, ao final, pela cassação da sentença.

Exceção  de  pré-executividade  pela  parte  apelada,
postulando a manutenção da sentença, sob o argumento de ter operado a prescrição,
fls. 73/84.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, fls. 95/97, opinou pelo desprovimento
do recurso.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

De  início,  convém  ressaltar  que,  malgrado  as
insurgências recursais, não assiste razão à parte recorrente, quando se opõe à decisão
recorrida, sobretudo no aspecto do reconhecimento da prescrição.

Como se sabe, o art. 174, parágrafo único, do Código
Tributário  Nacional  prevê  as  situações  em  que  o  prazo  prescricional  será
interrompido, zerando-se a contagem do quinquênio, com a integral devolução do
tempo  ao  interessado,  sendo  a  causa  interruptiva  o  dies  a  quo  do  novo  lapso
prescricional.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 118/2005 alterou
tal dispositivo, precisamente, o inciso I, como se depreende a seguir:

Art.  174  -  A  ação  para  a  cobrança  do  crédito
tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da
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data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I  - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em
execução fiscal; (Alterado pela LC-000.118-2005).
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora
o devedor;
IV  -  por  qualquer  ato  inequívoco  ainda  que
extrajudicial,  que  importe  em  reconhecimento  do
débito pelo devedor.

Assim,  com  a  nova  redação,  o  despacho  do  Juiz
ordenando a citação do devedor passou a ser considerado como o ato interruptivo da
prescrição.

Em  que  pesem  tais  considerações,  entendo  que  a
alteração trazida não se enquadra na hipótese dos autos. Isso porque tendo a nova
Lei sido publicada em 09 de fevereiro de 2005, só entrou em vigor 120 dias depois, ou
seja,  em 09  de  junho.  Assim sendo,  considerando-se  que  o  crédito  tributário  foi
constituído em 03 de abril de 2000, prescreveu em 03 de abril de 2005, ou seja, antes
da vigência da Lei nova.

Dessa  forma,  tomando-se  por  base  o  comando
anterior,  é  certo  que  a  prescrição  seria  interrompida,  na  hipótese,  apenas  com a
citação pessoal do devedor, o que na hipótese não aconteceu.

Logo,  não  restando  configurada  a  causa  para  a
interrupção  da  prescrição,  e  ultrapassado  o  lapso  legal  exigido,  acertou  o
sentenciante ao declarar extinto o crédito tributário.

Encontrando-se  prescrito  o  crédito  tributário
constante da Certidão da Dívida Ativa nº 0433-2, datada de 03 de abril de 2000, no
valor de R$ 13.873,65 (treze mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco
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centavos), conforme se vê à fl. 03, não se vislumbra motivo para reformar a decisão
de primeiro grau.

Nesse  sentido,  convém  trazer  à  baila  o  seguinte
escólio desta Corte de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA
PÚBLICA.  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  INCIDÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA Nº
106 DO STJ.  AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER
JUDICIÁRIO INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
1.  Transcorridos  mais  de  05  (cinco)  anos  entre  a
constituição do crédito tributário e a citação válida
do  executado,  configura-se  a  prescrição
(inteligência  do art.  174,  inciso I,  do CTN, com a
redação  vigente  na  data  do  ajuizamento  da
execução da fiscal). 2. Não se pode falar em desídia
do  poder  judiciário  quando  se  verifica  que  foram
empreendidas  todas  as  providências  que  lhe  eram
pertinentes  ao  processamento  da  execução  fiscal
movida pelo apelante, sendo inaplicável no caso dos
autos  a  Súmula  nº  106  do  STJ.  Visto,  relatado  e
discutido  o  presente  procedimento  referente  à
apelação  nº.  200.2001.001.950-9/001,  na  execução
fiscal, em que figuram como partes estado da Paraíba
e wilson alves da Silva &amp; cia ltda. (TJPB; APL
200.2001.001.950-9/001; Quarta Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 22/05/2013; Pág. 14) - destaquei.

Esse  é  o  entendimento  seguido  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, senão vejamos:
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PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO  AGRAVO.  RECURSO  ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  FEITO
AJUIZADO  ANTES  DA  VIGÊNCIA  DA  LC  N.
118/2005.  INTERRUPÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO.  PRECEDENTE  DO  RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO N. 999.901/RS. SÚMULA
N.  106/STJ.  REEXAME DE PROVA.  SÚMULA N.
7/STJ.  1. A primeira seção desta corte, ao apreciar o
RESP 999.901/RS (rel. Min. Luiz fux, dje de 10.6.2009.
Recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-
c  do  CPC,  c/c  a  resolução  8/2008.  Presidência/stj),
confirmou  a  orientação  no  sentido  de  que:  1)  no
regime  anterior  à  vigência  da  LC  118/2005,  o
despacho de citação do executado não interrompia a
prescrição  do  crédito  tributário,  uma  vez  que
somente  a  citação  pessoal  válida  era  capaz  de
produzir  tal  efeito;  2)  a  alteração  do  art.  174,
parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118/2005, o qual
passou a considerar o despacho do juiz que ordena a
citação  como  causa  interruptiva  da  prescrição,
somente  deve  ser  aplicada  nos  casos  em que  esse
despacho  tenha  ocorrido  posteriormente  à  entrada
em  vigor  da  referida  Lei  complementar.  (...).  3.
Agravo regimental não provido.  (STJ; AgRg-AREsp
303.181;  Proc.  2013/0050843-2;  BA;  Segunda Turma;
Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 01/07/2013;
Pág. 1440) - negritei. 

Por  fim,  o  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo
Civil, possibilita ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
prejudicado  ou  em  confronto  com súmula  ou  com jurisprudência  dominante  do
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respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, caput, 
do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO.

P. I.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                                     Relator
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