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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0055689-76.2005.815.2001

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado 

Apelante: Estado da Paraíba, rep. por seu Procurador-Geral.

Apelado: Kit Mak Com e Rep de Equipamentos para Escritório.

EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO
FISCAL.  SENTENÇA  QUE  RECONHECEU  A
OCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE  DE  OFÍCIO.
INCONFORMISMO  DO  ENTE  PÚBLICO.
APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO,
I, DO CTN COM A REDAÇÃO DADA PELA LCP
Nº 118,  DE 2005).  VIGENTE NA ÉPOCA DA
PROPOSITURA  DA  EXECUÇÃO.  INERRUPÇÃO
DA  PRESCRIÇÃO  EVIDENCIADA  COM  O
DESPACHO  DO  JUIZ  QUE  DETERMINA  A
CITAÇÃO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DO
TRANSCURSO  DO  LAPSO  TEMPORAL
QUINQUENAL  DA  PRESCRIÇÃO.  ANULAÇÃO
DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO
JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR TRÂMITE
DA EXECUÇÃO. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao apelo para
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anular a sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da
Paraíba hostilizando a Sentença proveniente do Juízo de Direito da 1ª
Vara  Executivos  Fiscais  da  Capital,  proferida  nos  autos  da  Ação  de
Execução Fiscal ajuizada pelo Apelante contra a empresa  Kit Mak Com e
Rep de Equipamentos para Escritório, ora Apelada.

O Juízo de Primeiro grau reconheceu a prescrição de
ofício,  por entender que entre a data da ocorrência da constituição do
crédito tributário com a finalização do processo administrativo, no ano de
2000,  e  a  efetiva  citação  do  executado  (2013),  ocorreu  a  prescrição
quinquenal,  conforme art.  174 do CTN, com redação anterior  à LC nº.
118/2005 (fls.41/42).  

Inconformado,  nas  razões  recursais (fls.  44/54)  o
Estado da Paraíba alega a inocorrência da prescrição, tendo em vista que
a execução  foi  proposta em março de 2005,  tendo o  juiz  despachado
determinando a citação da empresa em 16/01/2006 (fl.06),  antes  dos
cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, interrompendo a
prescrição, conforme nova redação do art. 174 do CTN, pugnando assim
pelo provimento do recurso para continuidade da execução. 

Não  houve  apresentação  de  contrarrazões,  conforme
certidão de fl. 57.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (fls. 65/66),
sem opinar a respeito do mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo. 

O Juízo de Primeiro grau reconheceu a prescrição de
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ofício,  por entender que entre a data da ocorrência da constituição do
crédito tributário com a finalização do processo administrativo, no ano de
2000,  e  a  efetiva  citação  do  executado,  no  ano  de  2013,  ocorreu  a
prescrição quinquenal, conforme art. 174 do CTN, com redação anterior à
LC nº. 118/2005 (fls.41/42).  

Entretanto, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa
(fls. 03) atesta que o crédito tributário foi definitivamente inscrito em 25
de fevereiro de 2002, e nela também foi inserida a data da conclusão do
procedimento administrativo para apuração do débito oriundo do ICMS,
concluído em 01 de dezembro de 2000, enquanto que a presente ação de
execução fiscal  foi  ajuizada em 15 de agosto  de 2005,  até então não
operada a prescrição tributária.

Nesse  passo,  diversamente  do  que  entendeu  o
magistrado sentenciante, entendo que a Legislação a ser aplicada ao caso
é o CTN com as inovações já implementadas pela LC 118/2005, tendo em
vista  que esta  norma entrou  em vigor  em 09 de junho de 2005  e  a
propositura do processo de execução ocorreu em 15 de agosto de 2005,
quando  já  estava  em  pleno  vigor  as  alterações  da  LC  118/2005  que
alterou o art. 174 do CTN, dispondo da seguinte forma: 

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;  (Redação
dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Portanto, seguindo-se a norma vigente, tendo em vista
que a constituição definitiva do crédito ocorrera em 25 de fevereiro de
2002 e o despacho do juiz que ordenou a citação ocorrera em 16/01/2006
(fl.06), houve a interrupção da prescrição, restando óbvio a inexistência
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do transcurso do lapso prescricional quinquenal. 

Assim, verifica-se também que a citação válida ocorreu
em 02 de setembro de 2009 (fl.13v), começando-se a nova contagem do
prazo prescricional de cinco anos de forma integral. 

Veja-se que na interrupção do prazo prescricional há o
recomeço da contagem do prazo do zero, senão veja-se os ensinamentos
do  professor:  PAULSEN,  Leandro.  Direito  Tributário:  Constituição  e
Código Tributário  à luz da doutrina e da jurisprudência.  11.  ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2009. 

Podemos  distinguir  suspensão  de  interrupção  da
seguinte forma:

“Na suspensão, computa-se o prazo decorrido
até o advento da causa suspensiva e, quando
não mais persista, prossegue-se a contagem
pelo que resta. Na interrupção, reinicia-se
a  contagem  de  todo  o  prazo,
desprezando-se o período já decorrido”.

Assim,  não  operada  a  prescrição,  deve  a  execução
seguir seu curso regular. 

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO AO  RECURSO
PARA ANULAR A SENTENÇA,  e  que  retornem os  autos  ao  juízo  de
primeiro grau a que proceda-se à execução com seu regular trâmite.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  com  jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)
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– Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado05
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