
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO 

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001693-64.2003.815.0731
Relator  :Desembargador José Ricardo Porto
Apelante  :Município de Cabedelo
Advogado         :Thyago Bustorff  Feodrippe de Oliveira Martins
Apelado            :Limeira Com. Ind. Ltda.
Defensora         :Alba Neide Máximo Urquiza de Sá

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
PROCESSO  AJUIZADO  ANTES  DA  VIGÊNCIA  DA 
LEI  COMPLEMENTAR  N.º118/2005.  CITAÇÃO  POR 
EDITAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  INTERROMPER  O 
CURSO PRESCRICIONAL. PERDA DA PRETENSÃO 
FAZENDÁRIA.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO AO RECURSO.

- Ocorre a prescrição nos processos ajuizados antes da 
vigência  da  Lei  Complementar  n.  118/2005,  quando, 
entre a propositura da execução fiscal e a citação do 
executado, transcorre o prazo de cinco anos. 

VISTOS

A  Fazenda  Pública  do  Município  do  Cabedelo  ajuizou  Ação  de 

Execução Fiscal contra a  Limeira Con. Ind. Ltda., objetivando o recebimento dos 

créditos inscritos nas Certidões da Dívida Ativa de n.º 6978-4, 6979-2, 6876-0, 6877-

9, 6878-7, 6879-5, 6870-0, 6861-9, 6862-7, 6863-5, 6864-3, 6865-1, 6866-0, 6867-8, 

6868-6, todas de 2002 (vide fl. 03/17). 

Às  fls.  81/83,  o  juiz  a quo decretou a prescrição do crédito,  com a 

extinção da ação executiva, nos termos do art. 269, IV, da Lei Adjetiva Civil c/c os  

art. 156 e 174 do Código Tributário Nacional.
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Inconformado  com  o  deslinde  da  lide,  a  fazenda  municipal  manejou  o 

presente apelo (fls. 84/87), defendendo a não ocorrência da prescrição, em consequência, 

o regular prosseguimento do feito executório. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 91/91.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando 

pelo desprovimento da súplica apelatória, fls. 98/101.

É o relatório.

Decido.

A sentença não merece retoque.

O  caso  em  análise  trata  de  hipótese  anterior  ao  advento  da  Lei 

Complementar  nº 118/05,  que alterou a disposição do inciso I  do art.  174 do Código 

Tributário Nacional, segundo o qual a prescrição se interrompia pela citação pessoal do 
devedor. 

Nesse panorama opera-se a prescrição com o transcurso do prazo de  05 

(cinco) anos entre a constituição do crédito e a citação do executado. 

In casu, verifica-se que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu 

na data de 27/11/2002, com a emissão das Certidões das Dívidas Ativas.  

Entretanto,  não  foi  constatada  a  efetiva  citação do  contribuinte  antes  de 

transcorridos cinco anos da ocorrência daquele fato,  uma vez que a cientificação por 

edital constante às fls. 51, ocorrida em janeiro de 2009, não supre a exigência normativa  

vigente à época. 
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Registre-se que a lei de regência exigia a citação pessoal feita ao devedor 

para que operasse a interrupção da prescrição. Vejamos:

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 - pela citação pessoal feita ao devedor;
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.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO 
DA DEMANDA.  INTERRUPÇÃO.  REDAÇÃO ANTERIOR À LEI  
COMPLEMENTAR N.  118/2005.  NECESSIDADE DE CITAÇÃO 
DO  DEVEDOR.  SÚMULA  83/STJ.  RESPONSABILIDADE  DO 
JUDICIÁRIO NA DEMORA DA CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que,  
antes  da  edição  da  Lei  Complementar  n.  118/2005,  em 
execução  fiscal,  somente  a  citação  pessoal  interrompe  a 
prescrição, devendo prevalecer o disposto no art. 174 do CTN 
sobre o art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80. Incidência da Súmula  
83/STJ.
2. "A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos  
atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via  
do recurso especial,  ante o disposto na Súmula 07/STJ" (REsp  
1.102.431/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º.2.2010;
recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC).
Agravo regimental improvido.1

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO.  
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL.  FEITO AJUIZADO ANTES 
DA  VIGÊNCIA  DA  LC  N.  118/2005.  INTERRUPÇÃO  DA 
PRESCRIÇÃO.  CITAÇÃO.  PRECEDENTE  DO  RECURSO 
ESPECIAL REPETITIVO N.  999.901/RS.  SÚMULA N.  106/STJ.  
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1.  A  Primeira  Seção  desta  Corte,  ao  apreciar  o  REsp  
999.901/RS (Rel.Min.  Luiz Fux,  DJe de 10.6.2009 — recurso  
submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a  
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ), confirmou a orientação 
no sentido de que: 1)  no regime anterior à vigência da LC 
118/2005,  o  despacho  de  citação  do  executado  não 

1  AgRg no AREsp 178.062/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
26/06/2012, DJe 29/06/2012.
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interrompia a prescrição do crédito tributário,  uma vez que  
somente a citação pessoal válida era capaz de produzir tal  
efeito; 2) a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN,  
pela LC 118/2005, o qual passou a considerar o despacho do  
juiz  que  ordena  a  citação  como  causa  interruptiva  da  
prescrição,  somente  deve  ser  aplicada  nos  casos  em  que 
esse despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada em 
vigor da referida lei complementar.
2.  É  assente  neste  Tribunal  que,  com  o  advento  da  Lei  n.  
11.280/2006, que acrescentou o § 5º ao art. 219 do CPC, o juiz  
poderá decretar de ofício a prescrição, mesmo sem a prévia oitiva  
da  Fazenda  Pública.  (REsp  n.  1.100.156/RJ,  Rel.  Min.  Teori  
Albino  Zavascki,  DJe  18.6.2009,  julgado  sob  a  sistemática  
prevista  no  art.543-C  do  CPC  c/c  a  Resolução  8/2008  -  
Presidência/STJ).
3. Constou expressamente no acórdão que negou provimento ao 
embargos de declaração ser "inaplicável (...) à hipótese o disposto  
na Súmula nº 106 do STJ, pois a demora da citação do executado 
não se deu por morosidade a Justiça e sim por inércia da fazenda,  
que abandonou a execução fiscal  ajuizada".  Nesse contexto,  é  
inviável  a  rediscussão  do  tema,  pois  "a  verificação  de  
responsabilidade  pela  demora  na  prática  dos  atos  processuais  
implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que  
é  vedado  a  esta  Corte  Superior,  na  estreita  via  do  recurso  
especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ" (REsp 1.102.431/RJ,  
1ª  Seção,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  DJe  de  1º.2.2010  —  recurso  
submetido  à  sistemática  prevista  no art.  543-C do  CPC,  c/c  a  
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ).
4. Agravo regimental não provido.2

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL 
NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Em execução fiscal, somente a citação pessoal interrompe 
a prescrição, devendo prevalecer o disposto no artigo 174 do 
CTN  sobre  o  artigo  8º,  §  2º,  da  Lei  n.  6.830/80,  não  se 
aplicando o novel comando da LC 118/05 a despachos que 
determinam  a  citação  anteriores  à  sua  vigência"  (REsp 
1.155.675/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe  
30/8/10) 2. Hipótese em que não ocorreu a citação do devedor em 
execução fiscal ajuizada em 4/12/96, conforme sentença proferida  
em 19/5/06.
3. Agravo regimental não provido.3

2  AgRg no AREsp 147.751/RJ,  Rel.  Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA, julgado em  
17/05/2012, DJe 23/05/2012.
3  AgRg no Ag 1160891/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
15/02/2011, DJe 23/02/2011.
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EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO.  CITAÇÃO  APÓS LAPSO 
DE  CINCO  ANOS  APÓS  A  CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO.  
CONFLITO  APARENTE  DE  NORMAS.  ART.  8,  §  2º,DA  LEI  
6.830/80  COM  O  ART.  174  DO  CTN.  LEI  ORDINÁRIA.  LEI  
COMPLEMENTAR. ALTERAÇÃO TÁCITA. NÃO-OCORRÊNCIA.  
I - O caso em análise trata de hipótese anterior ao advento da  
LC nº 118/05, que alterou a disposição do inciso I do art. 174  
do  CTN,  segundo  o  qual  a  prescrição  se  interrompia  pela  
citação  pessoal  do  devedor.  Nesse  panorama  opera-se  a 
prescrição com o transcurso do prazo de cinco anos entre a  
constituição  do  crédito  e  a  citação  do  executado. 
Precedentes:  AgRg  no  REsp  nº  896.374/MG,  Rel.  Min.  
FRANCISCO  FALCÃO,  DJ  de  20/09/07;  REsp  nº  671.043/PR,  
Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 17/09/07 e EDcl no REsp nº  
717.250/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 25/09/06. II - A  
hipótese  contida  no  artigo  8º,  §  2º,  da  Lei  nº  6.830/80  não  é  
passível  de  interrupção  do  prazo  prescricional,  visto  que  tal  
regramento é lei ordinária, não tendo o condão de alterar o que  
preceitua  o  art.  174  do  CTN,  norma  recepcionada  pela  
Constituição  Federal  de 1988 com status de lei  complementar.  
Precedentes: AgRg no AgRg no REsp nº 890.571/MG, Rel. Min.  
LUIZ  FUX,  DJe  de  02/06/08;  AgRg  nos  EDcl  no  REsp  nº  
964.130/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Dje de 03/03/08. III  
- Agravo regimental improvido.4 

 
Nosso Egrégio Tribunal também já se pronunciou sobre o assunto:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRELIMINAR  DE 
NECESSIDADE DE REMESSA OFICI. AL. REJEIÇÃO, ART. 475,  
§  2º  DO CPC.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  ALEGAÇÃO  DE 
CAUSA  INTERRUPTIVA  DA  PRESCRIÇÃO.  
DESACOLHIMENTO.  Ação  interposta  antes  do  advento  da  LC 
118/2005.  Aplicação  da  antiga  redação  do  art  174  do  CTN.  
Apenas a citação pessoal do devedor poderia ter interrompido a  
prescrição. Ausência de culpa do poder judiciário pela demora da  
realização  da  citação.  Desprovimento. O  despacho  que 
ordenou,  a  citação  do  devedor  não  interrompeu  o  prazo  
prescricional,  porquanto  apenas  a  efetivação  da  citação 
pessoal poderia tê-lo interrompido, caso fosse realizada no 
quinquênio seguinte à emissão da certidão da dívida ativa,  
devendo prevalecer, assim, a antiga redação do art. 174 do 
CTN sobre a nova redação do art. 8º, §2º, da Lei de execução  
fiscal (alterada pela LC 118/2005). (...).5  

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  
EXECUÇÃO  FISCAL.  CITAÇÃO  POR  EDITAL.  NÃO 

4AgRg no REsp 1070603 / SC, Rel.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, 1.ª Turma, D.J.: 21/10/2008.
5  TJPB; AC 033.1998.001011-1/001; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 15/10/2010; Pág. 8.
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INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO.  Aplicação  do  art.  174,  do  CTN,  
antes  da  alteração  dada  pela  Lei  Complementar  nº  118/2005.  
Inércia da Fazenda Estadual em realizar medidas concretas para  
impulsionar  o  feito.  Sentença  extinguindo  o  processo  com 
julgamento do mérito. Decretação da prescrição intercorrente ex  
oficio.  Possibilidade.  Precedentes  do  STJ.  Manutenção  da 
sentença.  Desprovimento  do apelo.  Esta corte superior  (STJ)  
cristalizou  o  entendimento  de  que,  em  execução  fiscal,  o  
despacho que ordenar a citação e a citação por edital  não  
interrompem  a  prescrição,  visto  que  somente  a  citação  
pessoal tem esse efeito, devendo prevalecer o disposto no 
artigo 174 do CTN, antes da alteração pela Lei Complementar  
nº  118/  2005,  sobre  o artigo  8º,  §  2º  da  Lei  nº  6.830/80.  A  
alteração do art. 174 pela Lei Complementar nº 118/ 2005 não  
se aplica ao presente caso, tendo em vista ser posterior ao  
ajuizamento da presente demanda, porque a norma tributária  
somente se aplica pretéritamente nos casos previstos no art.  
106, do CTN, sendo o rol taxativo.6  

Dessa forma, a decisão recorrida merece ser confirmada eis que encontra 

amparo na jurisprudência do STJ, bem como do nosso Pretório.

Por  essas  razões,  nos  termos  do  artigo  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO  RECURSO APELATÓRIO,  mantendo-se a sentença,  em todos os 

seus termos.

P.I.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Desembargador José Ricardo Porto 
                  RELATOR

J/13 – R J/08 

6  TJPB; AC 200.1999.030647-0/001; João Pessoa; Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho; DJPB 12/03/2010; Pág. 7.
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