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EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇAO DA 
PRETENSAO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO 
RECONHECIDA DE OFÍCIO (ART. 219, 5ª, CPC). 
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL DESDE A 
CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DO 
ARTIGO 174 DO CTN, VIGENTE NA ÉPOCA DO 
FATO GERADOR.  EFEITO  TRANSLATIVO. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO

- De início, frise-se que a redação atual do artigo 
174, parágrafo único, I, do CTN, foi introduzida pela 
Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, que 
passou a ter vigência em 09/06/2005. A presente 
Ação de Execução Fiscal foi proposta em abril de 
2005. Dessa forma, para o caso em exame, vigora a 
antiga redação desse dispositivo, que previa que a 
prescrição era interrompida apenas com a citação.

- No que se refere à prescrição quinquenal, do art. 
174 do CTN, cumpre esclarecer que o termo inicial 
para contagem do prazo prescricional ocorre com a 
constituição definitiva do crédito tributário, que se dá 
com a notificação do lançamento ao sujeito passivo. 
Inexistindo prova da data da notificação, é razoável 
que se conte a prescrição da data do vencimento do 
tributo, conforme têm entendido a jurisprudência.

-  Considerando que o devedor foi citado por edital 
em  13.06.95  e  o  pedido  de  citação  dos 
corresponsáveis apenas ocorreu em em 21.12.2004, 
ou seja, mais de 07 (sete) anos após os termos finais 
dos prazos prescricionais, fica evidente a ocorrência 
da prescrição da pretensão executiva do Estado da 
Paraíba, com relação ao exercício fiscal de 1993. 
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- “O efeito translativo é ligado à matéria que compete 
ao Judiciário conhecer em qualquer tempo ou grau 
de jurisdição, ainda que sem expressa manifestação 
das partes, a exemplo das questões enumeradas no 
art. 301 do CPC (exceto seu inc. IX).” ((Manual do 
Processo  de  Conhecimento.  São  Paulo,  Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 523)”

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  Primeira Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade,  em DESPROVER  o Recurso, nos termos do voto 
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 64.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da 

Paraíba contra a decisão (fl. 57) que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, 

indeferiu  o pedido de redirecionamento da execução contra o sócio,  ante a 

ocorrência da prescrição intercorrente.

Em  suas  razões,  aduz  o  Agravante  que  não  é  possível 

reconhecer  a  prescrição  intercorrente,  pois  não  deu  causa  ao  atraso  do 

processo e, também, a Empresa e os sócios foram citados antes de 05 (cinco) 

anos. Por fim, pediu a antecipação dos efeitos da tutela.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve o Agravo 

ser conhecido. 

Examinando  o  caderno  processual,  na  verdade,  além  da 

prescrição  em relação  aos  sócios,  ocorreu  a  prescrição  de  toda  Execução 

Fiscal.

Porém, antes de discorrer sobre a matéria,  in casu, cabe-nos 

demonstrar a possibilidade de exame de tais fatos de ofício, mesmo que o juiz  

não  tenha  considerado  na  decisão  atacada.  Trata-se  do  efeito  translativo. 
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Sobre tal tema, Luiz Guilherme Marinoni subscreve:

“ O efeito translativo é ligado à matéria que compete ao 
Judiciário  conhecer  em  qualquer  tempo  ou  grau  de 
jurisdição,  ainda  que  sem  expressa  manifestação  das 
partes, a exemplo das questões enumeradas no art. 301 
do CPC (exceto seu inc. IX).” ((Manual do Processo de 
Conhe cimento. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 523)

Dessa  forma,  observando-se  o  teor  do  inc.  I  do  art.  301, 

combinado com o art. 219, §5º,  ambos do CPC, constata-se a possibilidade de 

enfrentamento da matéria. 

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO 
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DESTA CORTE ACERCA 
DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC. 
REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS.  1.  Não  procede  a 
alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC, pois, 
em razão do efeito translativo, o Tribunal de origem, 
ao  julgar  os  embargos  declaratórios,  podia  sim 
reexaminar a  matéria  de ordem pública já decidida, 
relativa  à  prescrição,  e  modificar  o  resultado  do 
julgamento  anteriormente  proferido  para  passar  a 
considerar  não  consumada  tanto  a  prescrição  que 
antecede a propositura da execução fiscal quanto a 
prescrição intercorrente, mormente porque, em sede 
de  execução  fiscal,  qualquer  uma  das  duas 
modalidades de prescrição, se consumada, pode ser 
pronunciada de ofício (arts. 219, § 5º, do CPC, e 40, § 
4º, da Lei 6.830/80). Por se tratar de matéria de ordem 
pública apreciável de ofício, não ocorre a preclusão 
pro judicato. 2. Verificar se o acórdão embargado enseja 
contrariedade  a  disposições  normativas  contidas  na 
Constituição  é  atribuição  afeta  à  competência  do  STF, 
alheia ao plano de competência do STJ, mesmo que para 
fins  de  prequestionamento,  conforme  entendimento  da 
Corte Especial (EDcl nos EDcl nos EREsp 579.833/BA, 
Rel.  Min.  Luiz  Fux,  DJ  de  22.10.2007,  p.  182).  3. 
Embargos de declaração rejeitados.  (EDcl  no AgRg no 
REsp  1358343/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, 
DJe 13/05/2013)

Pois bem.
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O  Estado da Paraíba propôs, em julho  de  1993, Ação de 

Execução Fiscal contra   Cral  –  Com  e  Rep.  Atalaia  Ltda., objetivando o 

recebimento da quantia de Cr$  4.150.256,00  (quatro  milhões,  cento  e 

cinquenta  mil,  duzentos  e  cinquenta  e  seis  cruzeiros), representada na 

Certidão de Dívida Ativa n.º 854-2, datada de 04 de dezembro de 1992 (fl. 17).

Após citação  por  edital  do  devedor  principal  em  13.06/95, 

conforme certidão de fl. 30, o juiz determinou, à fl. 31, a suspensão do feito por 

1 (um) ano. Somente em 21.12.2004, o Estado da Paraíba requereu a citação 

dos sócios. Frustrada a tentativa de integrar os sócios à lide, em 13.12.2013, 

novo pedido de citação fora requerido, desta feita, tendo sido indeferido.

 

De início, frise-se que a redação atual do artigo 174, parágrafo 

único, I, do CTN, foi introduzida pela Lei Complementar nº 118, de 09/02/2005, 

que passou a ter vigência em 09/06/2005. A presente Ação de Execução Fiscal 

foi proposta em julho de 1993. Dessa forma, para o caso em exame, vigora a 

antiga redação desse dispositivo, que previa que a prescrição era interrompida 

apenas com a citação. 

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇAO 
FISCAL. (...) PRESCRIÇAO. DESPACHO QUE 
ORDENOU A CITAÇAO PROFERIDO ANTES DA 
ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. NAO-
APLICAÇAO DA NOVEL LEGISLAÇAO. OCORRÊNCIA 
DO LUSTRO PRESCRICIONAL. (...) 2. Esta Corte possui 
entendimento assente no sentido de que a regra contida 
no art.  174 do CTN, com a redação dada pela LC 118, de 
9 de fevereiro de 2005, a qual incluiu como março 
interruptivo da prescrição o despacho que ordenar a 
citação, pode ser aplicada imediatamente às execuções 
em curso; todavia, o despacho que ordenar a citação 
deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de 
retroação da novel legislação. (...) Assim, deve prevalecer 
a regra anterior do art. 174 do CTN, em que considerava 
a citação pessoal como causa interruptiva da prescrição. 
4. Recurso especial não provido". (STJ, REsp 
1204289/AL, Rel. M. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª 
TURMA, j. 28/09/2010, DJe 15/10/2010). 

No mais, sabe-se que a Fazenda Pública tem o prazo de 05 
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(cinco) anos para o exercício do direito de Ação de Cobrança de seu crédito 

tributário, contados de sua constituição definitiva.

 

No que se refere à prescrição quinquenal, do art. 174 do CTN, 

cumpre esclarecer que o termo inicial para contagem do prazo prescricional 

ocorre com a  constituição definitiva do  crédito tributário, que se dá com a 

notificação do lançamento ao sujeito passivo. Inexistindo prova da data da 

notificação, é razoável que se conte a prescrição da data do vencimento do 

tributo, conforme tem entendido a jurisprudência.

 

Nesse sentido, são os seguintes julgados:  “TJPR, 2ª Câmara 

Cível, Agravo nº 530063-6/01, Rel. Des. Antônio Renato Strapasson, DJ. 

13/01/2009; TJPR, 2ª Câmara Cível, Agravo nº 492374-8/01, Rel. Des. Antônio 

Renato Strapasson, DJ. 27/06/2008”. 

Desse modo, levando em consideração que o dia seguinte ao do 

vencimento do tributo ocorreu em 04.12.1997, conclui-se que o prazo 

quinquenal estabelecido pelo art. 174 do CTN findou-se em 04.12.1997.

 

Sendo assim, considerando que o devedor foi citado por edital em 

13.06.95 e o pedido de citação dos  corresponsáveis apenas ocorreu em em 

21.12.2004, ou seja, mais de 07 (sete) anos após os termos finais dos prazos 

prescricionais, fica evidente a ocorrência da prescrição da pretensão executiva 

do Estado da Paraíba, com relação ao exercício fiscal de 1993. 

Ademais, a demora na citação não ocorreu por culpa exclusiva e 

preponderante da máquina judiciária, a respaldar a aplicação, ao caso, da 

Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

 

No que diz respeito à aplicação do princípio do impulso oficial, 

note-se que esse princípio é relativo apenas ao processo administrativo. No 

âmbito do processo judicial, cabe às partes diligenciarem pelo andamento 

correto do processo, requerendo os expedientes condizentes com seus 

interesses. 

5



Agravo de Instrumento  nº Agravo de Instrumento  nº   2007681-08.2014.815.00002007681-08.2014.815.0000

Desse modo, fica evidente que a negligência do Estado 

também contribuiu para a consumação da prescrição. 

É nesse sentido que vem decidindo diversas Cortes de Justiça:

"APELAÇAO CÍVEL. EXECUÇAO FISCAL. IPTU. 
PRESCRIÇAO. POSSIBILIDADE DE 
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO 5º 
DO ART 219 DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 
OCORRÊNCIA. TRANSCORRIDO MAIS DE CINCO 
ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO COM O 
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇAO E A 
EXTINÇAO DA EXECUÇAO. Tendo transcorrido mais de 
cinco anos entre a constituição do crédito tributário, e 
ausente qualquer causa de suspensão, operou-se a 
prescrição executiva quanto à CDA em questão."(TJPR - 
3ª C.Cível AC 0710064-1 - Rel.: Des. Paulo Habith - 
Unânime - J. 09.11.2010)
 
"APELAÇAO CÍVEL. EXECUÇAO FISCAL DE ISSQN. 
PRESCRIÇAO DA PRETENSAO DO DÉBITO 
TRIBUTÁRIO RECONHECIDA DE OFÍCIO (ART. 219, 5ª, 
CPC). DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL DESDE A 
CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 
174, DO CTN, VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO 
GERADOR. FAZENDA PÚBLICA QUE DEIXA DE 
IMPULSIONAR PROCESSO POR MAIS DE 6 ANOS. 
INÉRCIA QUE NAO PODE SER ATRIBUÍDA À FALHA 
DO MECANISMO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA 
SÚMULA 106, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO."(TJPR - 3ª C.Cível - AC 0712510-6 - 
Rel.: Des. Paulo Roberto Vasconcelos – J.07.12.2010).
 

Destarte,  pelos  motivos  acima  delineados,  DESPROVEJO o 

Agravo, mantendo a decisão agravada e julgo extinto toda a Execução, por 

esta ter sido atingida pela prescrição intercorrente.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.
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Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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