
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018167-10.2008.815.2001 - 2ª Vara de Executivos Fiscais da
Capital
Relator     :  Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante  : Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora Lilyane Fernandes Bandeira
de Oliveira
Apelado     : Sociedade Importadora de Borracha e Vidro para Auto Ltda

APELAÇÃO  CÍVEL  —  EXECUÇÃO  FISCAL  —
PRESCRIÇÃO  —  PROCESSO  ANTERIOR  EXTINTO  —
MESMA CDA — APROVEITAMENTO  DA INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO — INOCORRÊNCIA — MANUTENÇÃO —
DESPROVIMENTO.

— “Citado o Executado em anterior ação para a cobrança do débito
fiscal ora em execução, tal ato processual não interrompe o fluxo do
prazo prescricional para a cobrança do respectivo crédito tributário,
porquanto  extinta  referida  demanda,  os  efeitos  da  citação  em
processo  anterior  não  se  estendem  à  nova  contenda.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00110272220088152001,  1ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS
, j. em 08-11-2016)”

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado, à unanimidade, negar provimento à apelação.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba contra
a  sentença  de  fls.  20/24,  nos  autos  da  Execução  Fiscal  ajuizada  em  face  da Sociedade
Importadora de Borracha e Vidro para Auto Ltda,  extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 174 c/c art. 156, ambos do CTN e do art. 269, IV, do CPC, em
razão do reconhecimento da prescrição. 

O apelante, às fls. 26/31, assegura que não se justifica o acolhimento
da prescrição, tendo em vista o ajuizamento de ação anterior, referente à mesma CDA, que foi
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extinta  sem  julgamento  do  mérito  em  outubro  de  2003.  Afirma  ter  ajuizado  a  presente
execução antes do prazo prescricional, contados a partir da citação do executado no processo
anterior, que foi no ano de 2006.

Sem contrarrazões (fls. 47v).

A Douta Procuradoria  de Justiça,  às fls.  68/69, opinou apenas pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. Voto.

Como  se  sabe,  obrigação  tributária  somente  adquire  contornos  de
liquidez, certeza e exigibilidade mediante procedimento administrativo de lançamento, sendo
certo que, para tanto, a Fazenda Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, contados  do
primeiro  dia  útil  do  ano  subseqüente  àquele  em  que  ocorreu  o  fato  gerador,  conforme
expressa disposição do artigo 173 do Código Tributário Nacional. 

Cumprido  tais  requisitos,  o  devedor,  nos  termos  do  artigo  160  do
Código  Tributário  Nacional1,  dispõe  do  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  efetuar  o  devido
recolhimento  do  débito,  sendo  que  a  partir  de  então,  inicia-se  a  contagem  do  prazo
prescricional para que a Fazenda Pública, mediante inscrição do referido débito nos livros
da dívida ativa, obtenha o mandado citatório do devedor.

Pois bem.

De uma análise perfunctória, vislumbra-se que  o crédito tributário,
na presente execução, encontra-se prescrito. É que consoante o disposto no artigo 174 do
Código Tributário Nacional, “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 

Compulsando os autos é possível verificar que a Certidão de Dívida
Ativa de n.° 0167-0, teve como data de inscrição o dia 17.01.1997 (fl. 03). Ante a ausência de
documentos  que  indiquem  a  data  da  efetiva  constituição  do  crédito  e,  considerando-se,
portanto, a data constante desta CDA como dies a quo da contagem do prazo legal de cinco
anos, a Fazenda estaria limitada a propor a Ação de Execução Fiscal tão somente até a data de
17/01/2002. 

Dessa  forma,  não  há  como  sustentar  a  devida  observância  ao
qüinqüênio  prescricional  eis  que,  tendo sido a  ação proposta  tão-somente  em 2008 (vide
chancela  eletrônica  à  fl.  02),  restou  ultrapassado  o  referido  prazo,  operando-se,  por
conseqüência,  a  extinção  do  crédito  tributário,  nos  termos  art.  156,  V,  do  Código
Tributário Nacional2.

1 Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do
crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do
lançamento.
2 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...] V - a prescrição e a decadência; [...].
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Ademais, em que pesem as alegações do exeqüente de que, em virtude
do despacho citatório realizado em processo anterior, estaríamos diante de caso interruptivo
da prescrição, ousamos divergir. Conforme já aclarado pela doutrina e jurisprudência pátria,
tendo  o  executado  sido  citado  em  ação  executória  anterior,  a  interrupção  do  fluxo
prescricional para a nova cobrança do respectivo crédito tributário não se consubstancia, pois,
uma vez extinta a demanda, os efeitos da citação em processo anterior não se estendem à nova
lide.3

Jurisprudência deste Tribunal: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PROCESSO  ANTERIOR
EXTINTO.  APROVEITAMENTO  DA  INTERRUPÇÃO  DA
PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  RECURSO  MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO DO APELO. - Citado o Executado
em anterior ação para a cobrança do débito fiscal ora em execução, tal ato
processual não interrompe o fluxo do prazo prescricional para a cobrança do
respectivo crédito tributário, porquanto extinta referida demanda, os efeitos
da citação em processo anterior não se estendem à nova contenda. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00110272220088152001, 1ª Câmara
Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 08-11-
2016) 

Ante o exposto,  nego provimento ao recurso,  mantendo a sentença
em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.  Participaram ainda  do julgamento  o Exmo.  Dr.  João Batista  Barbosa,  Juiz
convocado para substituir o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e a Exma. Desa.
Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador
de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

   João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado

3 STF, AI 92.546, RTJ 108.1105.
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018167-10.2008.815.2001 - 2ª Vara de Executivos Fiscais da
Capital

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba contra
a  sentença  de  fls.  20/24,  nos  autos  da  Execução  Fiscal  ajuizada  em  face  da Sociedade
Importadora de Borracha e Vidro para Auto Ltda,  extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 174 c/c art. 156, ambos do CTN e do art. 269, IV, do CPC, em
razão do reconhecimento da prescrição. 

O apelante, às fls. 26/31, assegura que não se justifica o acolhimento
da prescrição, tendo em vista o ajuizamento de ação anterior, referente à mesma CDA, que foi
extinta  sem  julgamento  do  mérito  em  outubro  de  2003.  Afirma  ter  ajuizado  a  presente
execução antes do prazo prescricional, contados a partir da citação do executado no processo
anterior, que foi no ano de 2006.

Sem contrarrazões (fls. 47v).

A Douta Procuradoria  de Justiça,  às fls.  68/69, opinou apenas pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 08 de novembro de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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