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PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002698-17.1991.815.2001

ORIGEM: 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
RELATOR: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Lilyane Fernandes Bandeira de Oliveira
APELADO: Maria Raquel dos Santos

TRIBUTÁRIO  e  PROCESSUAL –
Apelação  Cível  –  Execução  Fiscal   –
Ajuizamento  anterior  a  LC  118/2005  –
Transcurso do prazo de cinco anos entre a
constituição do crédito tributário e a citação
pessoal  da executada –  Inocorrência  –
Reconhecimento  da  prescrição  –
Descabimento  –  Jurisprudências
consolidadas  no  Superior  Tribunal  de
Justiça e neste Tribunal – Provimento.

-  Conforme redação original do art. 174, I,
do  CTN,  é  de  cinco  anos  o  prazo
prescricional  para  o  ajuizamento  da
execução  do  crédito  tributário,  contado
entre  a  data  de  constituição  definitiva  do
crédito e da citação válida do devedor.

-  Não  transcorrido  o  interregno,  impõe-se
anular  a  sentença  que  reconheceu  a
prescrição,  determinando-se o retorno dos
autos  à  Vara  de  origem  para
prosseguimento do feito.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
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Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator  e da
súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de apelação cível  interposta pelo
ESTADO DA PARAÍBA,  desafiando a  sentença  de  lavra  do  MM.  Juiz  de
Direito da  1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, que, nos
autos da ação de execução fiscal, manejada contra  MARIA RAQUEL DOS
SANTOS,  extinguiu o processo  com resolução de mérito, reconhecendo, de
ofício, a prescrição.

Nas  razões  recursais,  o  ente  público
apelante alegou que  fora efetivada a citação da executada às fl.  07,  com  a
juntada do mandado em 18/08/1993, fl. 06-v. 

Afirma,  em síntese,  que  os  autos  ficaram
paralisados  por  muito  tempo  em  cartório,  por  culpa  exclusiva  do
aparelhamento judicial, inexistindo contribuição do exequente para tanto.

Sustenta, com isso, não ter  a  configuração
nos autos para a hipótese de ausência de citação da executada pelo prazo de
cinco anos da constituição definitiva da dívida, pugnando pela anulação da
sentença para prosseguimento do feito. (fls. 92/97).

Sem contrarrazões. 

A douta  Procuradoria  de  Justiça  não
apresentou parecer de mérito (fls. 108/109).

É o relatório. 

V O T O:

Alega o ente público apelante, em resumo,
que a decisão atacada inobservou a citação existente nos autos, extinguindo
o feito com resolução de mérito pela prescrição de forma equivocada.

Com a razão o recorrente.

A  sentença  está  embasada  em  uma
premissa falsa, qual seja, a inexistência de citação.

Diferentemente  do  asseverado  pelo
Magistrado  “a  quo”,  a executada foi  devidamente  citada,  conforme  noticia



Apelação Cível nº 0002698-17.1996.815.2001

certidão de fl. 07-v, com juntada do mandado de citação em 18/08/1993, fl. 06-
v.

Desse  modo,  não  decorreu  o  prazo  de
cinco anos exigido por lei entre a constituição definitiva do crédito tributário,
ocorrida  em  04/12/1989 (fl.  03),  e  a  citação  da contribuinte,  efetivada em
18/08/1993 (fl.  07-v),  descabendo, por conseguinte,  a extinção do feito  por
este motivo, vez que não se operou o instituto da prescrição.

Acerca  da  matéria  em  debate,  calha
transcrever  os  seguintes  arestos  do  colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,
onde  estão  evidenciados  os  termos  e  requisitos  para  a  decretação  da
prescrição:

TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  PRESCRIÇÃO
CARACTERIZADA. ART. 174 DO CTN, NA REDAÇÃO
ANTERIOR  À  VIGÊNCIA  DA  LC  N.  118/2005.
APLICAÇÃO.
TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM
A PARTIR DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
1.  Nos  termos  da  redação  original  do  art.  174,
parágrafo único, inciso I, do CTN, prescreve em cinco
anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados
da  sua  constituição  definitiva,  somente  sendo
interrompida pela citação pessoal feita ao devedor.
2.  Decorridos mais de cinco anos entre a constituição
definitiva do crédito e a propositura do executivo fiscal,
logo, é inequívoca a ocorrência da prescrição.
3. A "inscrição em dívida ativa não guarda relação com
a constituição do crédito tributário, tratando-se apenas
de procedimento administrativo tendente a registrar os
valores contabilmente e torná-los exigíveis por meio do
título executivo a ser formado a partir de tal ato - CDA.
Não pode, portanto, ser considerada como marco inicial
do prazo prescricional"  (AgRg no REsp 1.099.840/PR,
Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 2/2/2010).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1432082/GO, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014,
DJe 28/03/2014)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
ART.  535  DO  CPC  NÃO  CARACTERIZADA.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  NÃO
OCORRÊNCIA.  PRESCRIÇÃO  GENÉRICA.
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 219, § 5º, DO CPC,
REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  N.  11.280/2006.
POSSIBILIDADE.
1. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida.
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2.  A verificação pelas  instâncias  ordinárias  acerca da
ocorrência da prescrição ocorreu de forma satisfatória, e
de acordo com a análise da CDA que instruiu a presente
execução.  Alterar  esse  entendimento  demandaria  a
incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que
não é possível nesta instância, ante o óbice da Súmula
7/STJ.
3. In casu, restou decretada a prescrição nos termos do
art. 174 do CTN, porquanto decorridos mais de cinco
anos  entre  a  constituição  definitiva  do  crédito  e  a
citação do recorrido, o que não houve até o momento
da prolação da sentença.
4.  Entendo que  tal  interpretação não merece  reparos;
porquanto, a hipótese dos autos não cuida de prescrição
intercorrente,  mas  de  prescrição  genérica  que  se
concretiza  fora  do  processo  e  pressupõe  a  inércia  do
credor antes da triangulação da relação processual.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no Ag 1407002/PE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2011,
DJe  16/11/2011)(Destaques  inexistentes  nas  redações
originais).

E,  ainda,  o  pontual  julgado  deste  egrégio
Tribunal de Justiça, a saber:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CITAÇÃO
VÁLIDA.  ART.  174,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  I,  CTN.
PRESCRIÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
PARALISAÇÃO  DO  FEITO.  MANIFESTA
DISSONÂNCIA  COM  JURISPRUDÊNCIA
PRETORIANAS.  JULGAMENTO  MONOCRÁTICO.
ART. 557, §1°, CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. Em
execução fiscal,  a citação pessoal e válida do devedor
interrompe  a  prescrição,  nos  termos  do  art.  174,
Parágrafo único, I, CTN. Se a decisão recorrida estiver
em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento
ao recurso. Exegese do §1°-A do art. 557, do CPC. 
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
20019960165708001, - Não possui -, Relator João Alves 
da Silva , j. em 14-02-2013) 

Diante  desse  delineamento  jurídico  e  das
razões fáticas do caso vertente, não há outro caminho a ser trilhado, senão,
reconhecendo o direito da Fazenda Pública Estadual, DAR PROVIMENTO ao
recurso apelatório, para anular a sentença do Juízo de primeiro grau e, em
consequência,  remeter  os  autos  à  vara  de  origem  para  o  regular
prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
21 de junho de 2016.

Des Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator


