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APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL. TAXA  DE
COLETA DE  RESÍDUOS  -  TCR.  EXERCÍCIOS  DE
1999  A  2001.  RECONHECIMENTO  DA
PRESCRIÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO COM
RELAÇÃO À DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO
EXERCÍCIO  DE  2001.  TERMO  INICIAL.
VENCIMENTO  DO  CARNÊ  DE  PAGAMENTO
ENVIADO  AO  CONTRIBUINTE.  PRECEDENTES
DESTA CORTE.  ELEMENTOS  DE  PROVAS  QUE
NÃO  POSSIBILITAM  VERIFICAR  O  TERMO  DE
INÍCIO  DA  CONTAGEM  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL.  REFORMA  PARCIAL  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO.

- 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
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da sua constituição definitiva.

-   “O termo inicial da prescrição, em se tratando de
taxa, é a data do vencimento previsto no carnê de
pagamento, pois é esse o momento em que surge a
pretensão executiva para a Fazenda Pública”. (TJPB;
RO  AC  nº  0052482-69.2005.815.2001,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator Desembargador Romero
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  julgamento  em
13/08/2015).

- Considerando que o marco inicial da prescrição, em
se tratando de pretensão executiva de taxa tributária
não adimplida, é a data do vencimento prevista no
carnê  de  pagamento  e,  ainda,  diante  da
impossibilidade  de  verificação  dessa  data  com
precisão, deve ser provida a apelação, a fim de ser
afastada a  prescrição da pretensão de cobrança da
Taxa de Coleta de Resíduos referente ao exercício de
2001.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover a apelação.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 87/89 e 89/V, interposta
pelo Município de João Pessoa contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª
Vara  de  Feitos  Executivos  Fiscais  da  Capital,  fls.  85  e  85/V,  que  reconheceu  a
prescrição  para  decretar  a  extinção  do  processo  com  resolução  do  mérito,
consignando os seguintes termos:
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Diante do exposto, por se tratar de matéria de ordem
pública,  reconheço  de  ofício  a  prescrição,  para
extinguir o processo com resolução do mérito, com
fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em  suas  razões, o  recorrente defende  a  não
ocorrência da prescrição no que se refere à pretensão de executar a Taxa de Coleta de
Resíduos – TCR do exercício  de 2001,  alegando,  em resumo,  que a  contagem do
prazo prescricional exige a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento do
tributo em questão, bem ainda que a pretensão executiva somente surge a partir do
inadimplemento do crédito tributário, o que ocorre no primeiro dia após a data de
vencimento prevista no carnê de pagamento enviado ao contribuinte.

Contrarrazões, fls. 92/97, sustentando a ocorrência da
prescrição e postulando a manutenção da sentença.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  Município  de  João  Pessoa  ingressou  com  a
vertente Execução Fiscal em desfavor de Domingos de Mendonça Neto, visando ao
adimplemento de crédito tributário referente à Taxa de Coletas de Resíduos – TCR
dos  exercícios  de  1999,  2000  e  2001,  conforme  Certidão  da  Dívida  Ativa  nº
2002/008683, fl. 04.

O  Magistrado  a  quo,  ao  fundamento  de  não
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observância, pelo Fazenda Pública Municipal, ao prazo previsto no art. 174, caput, do
Código  Tributário  Nacional  para  fins  de  cobrança  dos  créditos  tributários  em
questão, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com
julgamento do mérito, conforme teor da sentença de fls. 87/89 e 89/V, o que motivou a
interposição do presente apelo.

Nessa senda, o cerne da questão reside em verificar o
acerto  ou  não  do  pronunciamento  judicial  recorrido  apenas  no  que  se  refere  à
decretação da prescrição da pretensão de cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos
referente ao ano de 2001, tendo em vista à prescrição dos demais créditos tributários
não ter sido objeto de impugnação.

A resposta é negativa.

Isso porque, 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,  sendo  certo  que,  em  se
tratando  de  taxa,  a  constituição  definitiva  se  dá  com  a  remessa  do  carnê  de
pagamento ao contribuinte.

Com efeito,  na hipótese  de pretensão executiva de
taxa tributária não adimplida, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a
data  do  vencimento  previsto  no  carnê  de  pagamento,  tendo  em vista  ser  esse  o
momento em que surge a pretensão executiva para a Fazenda Pública. Significa dizer,
em se tratando de cobrança de taxa, o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da
ação  de  execução  fiscal  somente  tem  início  com  o  inadimplemento  do  crédito
tributário respectivo, consoante os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

EXECUÇÃO  FISCAL.  COBRANÇA  DE  TCR.
DECRETAÇÃO  PELO  JUÍZO,  DE  OFÍCIO,  DA
PRESCRIÇÃO  PREVISTA  NO  ART.  174,  CTN.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FORA DO
PRAZO LEGAL CONTADO EM  DOBRO  PARA A
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FAZENDA  PÚBLICA.  NÃO  CONHECIMENTO.
REMESSA OFICIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL.  TRIBUTO  SUJEITO  A
LANÇAMENTO  DE  OFÍCIO.  VENCIMENTO  DO
CARNÊ  DE  PAGAMENTO  DA  TCR.
PRECEDENTES  DO  STJ.  AUSÊNCIA  DE
DOCUMENTOS  QUE  POSSIBILITEM  A
VERIFICAÇÃO  DO  TERMO  INICIAL  DA
PRESCRIÇÃO.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO. 1. O termo inicial da prescrição, em
se tratando de taxa, é a data do vencimento previsto
no carnê de pagamento, pois é esse o momento em
que  surge  a  pretensão  executiva  para  a  Fazenda
Pública. 2. A impossibilidade de verificação do termo
inicial da prescrição afasta a sua decretação.  (TJPB;
RO  AC  nº  0052482-69.2005.815.2001,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator Desembargador Romero
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  julgamento  em
13/08/2015).

E, 

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TCR. TERMO
A  QUO.  DATA  DE  VENCIMENTO  DA  DÍVIDA
PARA  O  CONTRIBUINTE.  PRECEDENTE  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA PARCIALMENTE. REFORMA DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA.  PROVIMENTO  DO  APELO.  -  Como  é
cediço, definitiva é a constituição que não mais possa
ser  reanalisada  administrativamente  pelo  ente
tributante. E mais, pela simples percepção do sentido
do instituto da prescrição - qual seja, punir a inércia
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autoral  -  não  há,  no  caso  de  cobrança  de  tributo,
como se interpretar prejudicialmente à Fazenda a sua
não  atuação  no  período  compreendido  entre  a
constituição do crédito tributário e o vencimento da
dívida  para  o  contribuinte.  Isso  porque,
naturalmente,  em  razão  de  o  devedor  ainda  está
dentro do prazo para pagamento do débito, não há
que  se  falar  em  inércia  autoral,  sendo  o
posicionamento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
quanto ao termo a quo de contagem da prescrição a
partir da data de vencimento da dívida plenamente
razoável. - Sendo o tributo alusivo aos exercícios de
1999  a  2001,  bem  como  se  considerando  que
normalmente  seu  vencimento  ocorre  no  mês  de
março  de  cada  ano,  verifica-se  que  o  prazo
prescricional  da  pretensão  executória  restou
verificado nos meses de março de 2004 e 2005, pelo
que, sendo a presente demanda proposta em janeiro
de  2006,  bem  como  o  despacho  que  ordenou  a
citação, afigura-se patente a prescrição da pretensão
executória  apenas  quanto  aos  anos  1999  e  2000,
sendo imperiosa a determinação do prosseguimento
da execução quanto ao exercício de 2001. (TJPB; AC
nº 0910280-18.2006.815.2001, 2ª Câmara Especializada
Cível, Relator Desembargador Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho, julgamento em 24/03/2015) – destaquei.

Ocorre que,  no  caso  em análise,  não há elementos
nos autos que possibilitem aferir com precisão a data de início da contagem do prazo
prescricional,  situação  que  mostra  ser  descabida  a  decretação  da  prescrição  do
crédito tributário referente ao exercício de 2001, sendo oportuno ressaltar não haver
óbice ao seu reconhecimento posterior caso comprovada a sua ocorrência no decorrer
do trâmite processual.
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Sendo assim,  considerando que o  marco  inicial  da
prescrição, em se tratando de pretensão executiva de taxa tributária não adimplida, é
a  data  do  vencimento  prevista  no  carnê  de  pagamento  e,  ainda,  diante  da
impossibilidade de verificação dessa data com precisão, deve ser provida a apelação,
a fim de ser afastada a prescrição da pretensão de cobrança do crédito referente ao
exercício de 2001.

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, para reformar parcialmente a sentença e determinar o prosseguimento
da execução, apenas com relação ao crédito tributário do exercício de 2001.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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