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QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0025592-88.2008.815.2001
Origem : 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Estado da Paraíba
Procuradora : Silvana Simões de Lima e Silva
Apelado : Pintar o sete artigos de bebê Ltda - ME

APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL. CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE. 
RECONHECIMENTO.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  EX 
OFFICIO.  INSURGÊNCIA  DO  ENTE  ESTATAL. 
SUBLEVAÇÕES.  DESCUMPRIMENTO  DO 
MECANISMO  INSTITUÍDO  PELA  LEI  Nº 
11.051/2004.  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIA  OITIVA  DA 
FAZENDA  INOCORRÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO. 
ALEGAÇÃO  DE  PAGAMENTO  DA  DÍVIDA. 
EXTINÇÃO  DA  EXECUÇÃO.  SENTENÇA 
MANTIDA  POR  OUTROS  FUNDAMENTOS. 
PROVIMENTO PARCIAL.    

-  A  extinção  da  obrigação  tributária  dá-se, 
normalmente,  com  o  pagamento  do  tributo,  e, 
quando comprovado o adimplemento antes do prazo 
de  cinco  anos,  inviável  a  decretação  da  prescrição 
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intercorrente.

- Nos moldes do art. 932, II, do Código de Processo 
Civil  vigente,  entre  as  formas  de  extinção  da 
execução,  incluindo-se  a  fiscal,  encontra-se  a 
satisfação da obrigação correspondente. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso. 

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  24/30, interposta  pelo 
Estado  da  Paraíba contra  sentença  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  de 
Executivos Fiscais da Comarca da Capital, fl. 16, que, reconhecendo a ocorrência de 
prescrição intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, promovida em face de Pintar o 
sete  artigos  de  bebê  Ltda  -  ME, consignando,  em  seu  excerto  dispositivo,  os 
seguintes termos:

ISTO  POSTO,  quanto  ao  crédito  cobrado  no 
presente  feito,  reconheço,  de  ofício,  a  prescrição 
intercorrente  e  JULGO  EXTINTA  a  presente 
execução, com resolução do mérito, nos termos dos 
artigos 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, 174 do CTN e 487, 
II, do CPC.

Em suas razões,  o recorrente postulou a reforma da 
sentença, aduzindo que não houve desídia da parte exequente. Além disso, sustenta 
a  necessidade  de  intimação  pessoal  da  Fazenda  Pública,  fato  não  ocorrido  na 
instância  a  quo.  Por fim,  argumenta inexistir  prescrição intercorrente,  haja  vista o 
pagamento da dívida cobrada neste feito, induzindo que a extinção da execução seja 
em decorrência da satisfação da obrigação, à luz dos art. 156, I, do Código Tributário 
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Nacional e art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem  contrarrazões,  diante  da  ausência  de 
angularização da relação processual. 

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se 
em vista o não preenchimento da hipótese elencada no art. 169, § 1º, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  Estado  da  Paraíba  ingressou  com  a  vertente 
Execução Fiscal,  fl.  02,  em desfavor de  Pintar o sete artigos de bebê Ltda -  ME, 
visando ao adimplemento de débito tributário, referente ao Imposto de Circulação 
de Mercadorias e Serviços do exercício 2006. 

Em meio ao trâmite processual, contudo, o julgador 
de primeiro grau acabou por extinguir o feito, com resolução do mérito, assentando, 
encontrar-se a referida dívida prescrita, fl. 16.

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual interpôs o 
recurso apelatório, em apreço, pugnando pela reforma dessa decisão, elencando as 
seguintes  assertivas:  ausência  de  inércia  da  Fazenda  Pública;  inocorrência  de 
intimação para se manifestar quanto à prescrição; inexistência de prescrição, frente 
ao pagamento da dívida.

Dos argumentos  expendidos,  vislumbra-se  a 
pertinência parcial da pretensão recursal, senão vejamos

Refiro-me a alteração dos fundamentos exarados na 
sentença,  no  tocante  a  não  configuração  da  prescrição  intercorrente.  Com  efeito, 
embasado  nos  art.  156,  I,  do  Código  Tributário  Nacional  e  art.  924,  II,  do  Novo 
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Código de Processo Civil, o Estado da Paraíba assevera que a extinção da presente 
execução  fiscal  deve  ser  realizada  em  virtude  do  pagamento  da  dívida  pela 
executada, e, não pela prescrição intercorrente.

Nesse aspecto, merece acolhida a tese do insurgente, 
conjuntura hábil a manter extinta a execução, porém, com fundamentação diversa da 
exarada pelo sentenciante.

Deveras, ao compulsar os autos, foi lançada CDA nº 
020001920082621, fl. 03, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.378,79 (hum 
mil reais trezentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos).

Suspenso por ano o processo sem manifestação da 
Fazenda Estadual, em 20 de maio de 2011, fl. 14, procedeu-se o arquivamento pelo 
período de cinco anos, em 07 de agosto de 2012, até a sentença extintiva de fl. 16.

Desta  decisão,  além do  apelo  que ora  se  examina, 
foram  opostos  embargos  de  declaração,  fls.  18/20,  no  sentido  de  ratificar  o 
pagamento da dívida, ulteriormente rejeitados à fl. 22.

No  entanto,  quando  da  interposição  dos  aludidos 
aclaratórios, o ente fazendário cuidou de anexar o documento de fl. 21, confirmando 
a quitação do débito em 25 de maio de 2011, debito este, cuja CDA é exatamente a 
carreada à fl. 03, isto é, de nº 020001920082621.

Logo, atestou-se o pagamento do crédito tributário, 
devendo a extinção ser, de fato, fundamentada no art. 156, I, do Código Tributário 
nacional, cuja transcrição não se dispensa:

Art. 156. Extingue-se o crédito tributário.
I – o pagamento (…)

Nessa  linha,  o  pagamento  é  a  forma  natural  da 
extinção da obrigação pecuniária tributária, conjuntura reforçada quando a própria 
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exequente  confirma  a  quitação  do  débito  pelo  devedor  após  o  ajuizamento  da 
Execução Fiscal correlata.

Com respaldo, ainda, do Código de Processo Civil, 
no art.  924, II,  quando proclama a extinção da execução quando a “obrigação for 
satisfeita”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, 
À  APELAÇÃO,  PARA  MANTER,  POR  OUTROS  FUNDAMENTOS,  A 
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias 
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 13 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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