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APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.  ICMS  -  IMPOSTO  SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS  E  SERVIÇOS.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO.  ACOLHIMENTO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  DETERMINAÇÃO.
LASTRO LEGAL. NÃO EXAURIDO. ART. 174, DO
CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL.
CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DO  DÉBITO.
TERMO A QUO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. 

- “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
ação pode ser decretada de ofício”,  nos moldes da
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Súmula nº 409, do Superior Tribunal de Justiça.

- 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.

- Em razão de o crédito tributário ter sido constituído
após  a  conclusão  do  procedimento  administrativo,
não se configurou a prescrição quinquenal passível
de fulminar a pretensão executória. 

-  O  art.  557,  §  1º-A,  do  Código  de  Processo  Civil,
admite  que  o  relator  poderá  dar  provimento  ao
recurso  desde  que  a  decisão  recorrida  esteja  em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  43/54, interposta  pelo
Estado  da  Paraíba contra  decisão  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  2ª  Vara  da
Fazenda  Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande,  fls.  36/38,  que,  nos  autos  da
Execução Fiscal  promovida em face de Transcande Transportes Rodoviários Ltda,
reconheceu a prescrição, nos seguintes termos:

Ante  o  exposto,  do mais  que  os  autos  consta,
ACOLHO  A  PRESENTE  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE  apresentada  pela  Transcande
Transportes Rodoviários Ltda,  face a prescrição do
crédito tributário, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução do mérito, nos moldes do art. 269, IV,
do Código de Processo Civil.
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Em  suas  razões,  o  recorrente  sustenta  a  não
ocorrência da prescrição quinquenal, pois entre a inscrição da dívida tributária e a
execução  fiscal  correspondente  não  houve  a  paralisação  na  tramitação
administrativa, além de não decorridos os cinco anos necessários a adoção de tal
medida.

Contrarrazões,  fl.  56,  pugnando pelo  arquivamento
do feito, haja vista a falta de localização de bens da recorrida.

A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 62/64, absteve-se de opinar acerca do mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

O  Estado  da  Paraíba  ingressou  com  a  presente
Execução Fiscal em desfavor de Transcande Transportes Rodoviários Ltda, referente
a débito de ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e multa por
infração,  exercício  de  2000,  constante  do  apurado  no  Processo  Administrativo  nº
0196852003-1, de 09 de outubro de 2003, cuja CDA recebeu o nº 010003120081422, de
10 de abril de 2008. 

Iniciado o feito e após a sua tramitação, constata-se a
decisão proferida pelo Magistrado, na qual acolheu a Exceção de Pré-executividade
de fls.  26/29,  extinguiu a presente  Execução Fiscal,  com resolução do mérito,  nos
termos do art.  269, IV, do Código de Processo Civil,  tendo em vista que a dívida
referida  restou  atingida  pela  prescrição,  surgindo  o  inconformismo  da  Fazenda
Pública Estadual.

De  logo,  convém  ressaltar  a  pertinência  das
insurgências recursais quando se opõe à decisão recorrida, sobretudo no aspecto do
reconhecimento da prescrição.
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Malgrado  a  alegação  de  prescrição,  na  sobredita
Exceção, registro que o Juiz de Direito pode reconhecer a prescrição de ofício, como
supõe a Súmula nº 409, do Superior Tribunal de Justiça: 

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 
ação pode ser decretada de ofício

Assim,  conforme acima delineado,  assiste  razão ao
recorrente ao defender que a prescrição não ocorrera.

Acerca do dies a quo do lapso prescricional, o art. 174,
do Código Tributário Nacional prevê o seguinte:

Art.  174.  A  ação  para  a  cobrança  do  crédito
tributário  prescreve  em  cinco  anos,  contados  da
data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em
execução fiscal;
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.

Desta forma, será a constituição definitiva do crédito
tributário o início da contagem do lustro legal, como bem pontua Eduardo Sabbag1 :
A expressão “constituição definitiva do crédito tributário”, todavia,  não é de fácil
interpretação. Preferimos defini-la, assim, a partir do contexto de definitividade com a
eficácia que torna indiscutível  o crédito tributário.  A  definitividade não decorre do fato
gerador ou da própria obrigação tributária, mas do momento em que não for mais
admissível  ao  Fisco  discutir,  administrativamente,  a  seu  respeito.  Desse  modo,
identificado o marco temporal de definitividade, contar-se-á o prazo de cinco anos

1 Manual de Direito Tributário – 3ªed. São Paulo: Saraiva, 2011 – p. 805.

Apelação Cível nº 0019373-15.2008.815.0011                                                                    4 



para a propositura em tempo da execução fiscal”.

Ao  contrário  do  entendimento  proferido  pelo
sentenciante, “(...) haja vista que o débito cobrado encontra-se prescrito, pois a CDA
fora constituída em 10 de abril de 2008 e, o fato gerador é relativo aos exercícios de
novembro e dezembro de 2000, configurando-se assim uma nulidade absoluta, pois,
fulcrado no art.  173, I,  do CTN, o direito da Fazenda Pública constituir  o crédito
tributário extingue-se após 5 anos, contados, do primeiro dia seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, portanto, torna-se claro que há ocorrência da
prescrição quinquenal, ou seja, a prescrição quinquenal do título”, f. 37. 

Porém, no caso em epígrafe o crédito tributário só se
tornou definitivo quando encerrado o Processo Administrativo nº 0196852003-1.  É
dizer, a data que inicia a contagem do prazo prescricional é 09 de outubro de 2003.

No mesmo viés, elucidativo este aresto do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:

EXECUÇÃO  FISCAL  ICMS. Exigido  por  meio  de
AIIM lavrado  em 26/6/95  e  inscrição  do  débito  na
dívida  ativa  e  ajuizamento  da  ação  em
dezembro/2004.  Sentença de extinção.  Prescrição O
crédito  tributário  foi  constituído  definitivamente
em  2003  com  o  encerramento  do  procedimento
administrativo  conforme  se  depreende  da  CDA
Ademais,  foi  feito  pedido  de  parcelamento  e
rompido,  causa  de  suspensão  da  exigibilidade  do
crédito  tributário  (art.  151,  VI,  do  CTN)  Recurso
provido.  (TJSP;  APL 0001198-45.2005.8.26.0116;  Ac.
7061641; Campos do Jordão; Sexta Câmara de Direito
Público; Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; Julg. 30/09/2013;
DJESP 08/10/2013) negritei.

Em  resumo,  conclui-se  pela  inocorrência  do  prazo
prescricional combatido na apelação, porquanto, após o encerramento do processo
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administrativo em 09 de outubro de 2003, data da constituição definitiva do crédito,
houve  a  ulterior  inscrição  na  dívida  ativa  em  10  de  abril de  2008,  isto  é,  sem
decorrerem os cinco anos exigidos no art. 173 e 174, do Código Tributário Nacional.

Por fim, o art.  557,  §  1º-A,  do Código de Processo
Civil, admite que o relator poderá dar provimento ao recurso, desde que a decisão
recorrida  esteja  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  ACOLHO  OS  ARGUMENTOS
RECURSAIS, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO, MONOCRATICAMENTE,
CONSTATANDO,  POIS,  A  INOCORRÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO  E,  POR
CONSEGUINTE, DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS À 1ª  INSTÂNCIA,
PARA APRECIAR A PRETENSÃO REQUERIDA NA DEMANDA.

P. I. 

João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

  João Batista Barbosa
Juiz de Direito Convocado

                        Relator
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