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REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO  DE  EXECUÇÃO
FISCAL  – DEFERIMENTO  DA  PENHORA  –
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  –
PRESCRIÇÃO  SUSCITADA E  RECONHECIDA.  ART.
174,  INCISO  I,  DO  CTN.  INAPLICABILIDADE  DAS
ALTERAÇÕES  TRAZIDAS  PELA  LEI
COMPLEMENTAR Nº. 118/2005 –  LEI DE CARÁTER
PROCESSUAL  –  APLICAÇÃO  AOS  FEITOS  EM
CURSO  –  ATOS  ANTERIORES  PERMANECEM
HÍGIDOS – DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO
ANTERIOR À LEI – RELEVÂNCIA –  INTERRUPÇÃO
DA  PRESCRIÇÃO  APENAS  COM CITAÇÃO
PESSOAL DO EXECUTADO –  CITAÇÃO EDITALÍCIA
– MARCO INICIAL – DECURSO DE MAIS DE CINCO
ANOS  ENTRE  A  CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO  E  A  CITAÇÃO  POR  EDITAL –
PRESCRIÇÃO  CONFIGURADA  – MATÉRIA
ANALISADA PELO  STJ  EM  SEDE  DE  RECURSO
REPETITIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR
FUNDAMENTOS DIVERSOS – ART. 557, CAPUT, DO
CPC  – NEGADO  SEGUIMENTO  À  REMESSA
NECESSÁRIA.

A natureza  processual  da  Lei  Complementar  nº.
118/2005, que alterou o CTN para atribuir ao despacho
do  juiz  que  ordena  a  citação  o  status  de  causa
interruptiva  da  prescrição,  impõe  a  sua  aplicação
imediata aos processos em curso, atingindo somente
os atos processuais praticados após sua vigência, sob
pena de violação ao art. 1.211 do CPC.

Se despacho que ordenou a citação foi exarado antes
da  publicação da  Lei  Complementar  nº.  118/2005,  é
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aplicável  a  redação  original  do  art.  174,  I, do  CTN
vigente  à  época, pela  qual  a  citação  pessoal  do
devedor é causa interruptiva da prescrição. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  pacificou  a  tese,  em
sede de recurso repetitivo, no sentido de que, não se
encontrando o  devedor,  deve ser feita  a  citação por
edital, interrompendo-se o lapso prescricional.

Verifica-se a prescrição da pretensão de cobrança do
crédito tributário quando transcorreram mais de cinco
anos entre a sua constituição definitiva e a citação do
devedor  por  edital  (causa  interruptiva),  de  modo  a
extrapolar  o  prazo  do  art.  174,  caput,  do  CTN sem
interrupções.

Vistos, etc.

Cuida-se de Remessa Necessária da sentença de proferida pelo
Juízo  da  1ª  Vara  de  Executivos  Fiscais  da  Capital nos  autos  da  Ação  de
Execução Fiscal nº 0122716-57.1997-815.2001 movida pelo Estado da Paraíba
em face de Lojão das Jóias Ltda.

O  Estado  da  Paraíba  ajuizou  a  presente  execução  fiscal  em
29.08.97, lastreado na Certidão de Dívida Ativa – CDA nº. 0397-4, de 10.04.97
(processo administrativo nº. 0111 de 08.01.97), ante a constituição do crédito
tributário proveniente de ICMS, acrescido de multa por infração, no valor total
de  R$  857,45  (oitocentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e  quarenta  e  cinco
centavos).

Citação ordenada em 04.09.97 (fl. 02).

Não localizado o devedor,  conforme mandado de citação de fl.
05/05-verso.

Apesar de requerida  pelo exequente desde 18.12.97    e deferida  
pelo Juízo desde 06.03.98   (  fls. 07 e 09), a citação por edital somente efetuou-
se em 22.08.04 (fl. 65).

Em 25.05.12,  a Fazenda Pública Estadual  requereu o bloqueio
on line e consequente penhora dos valores em nome da executada e sócios
co-responsáveis, até o limite do valor executado, o qual, atualizado, alcançou o
montante  de  R$  2.530,17  (dois  mil  quinhentos  e  trinta  reais  e  dezessete
centavos).

Deferido o pedido de bloqueio e penhora on line à fl. 90.
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Diante do deferimento do pedido de bloqueio e penhora  on line,
foi  interposta  Exceção  de  Pré-Executividade  por  Maurício  Pimenta,  co-
responsável tributário, alegando nulidade da CDA por dois motivos: a) ausência
de  processo  administrativo  anterior  e  b)  ausência  dos  requisitos  legais  de
validade para sua constituição. 

Além disso,  o  excipiente  defendeu a  ocorrência  de  prescrição,
suscitando  as  seguintes  teses:  a)  sequer  iniciou-se  o  prazo  da  pretensão
executiva porque não constituído definitivamente o crédito tributário, já que não
há prova da notificação regular do lançamento; b) não é possível aplicar as
inovações da Lei nº. 118/2005, que modificou o art. 174, I, do CTN para fixar a
interrupção da prescrição a partir do despacho ordenatório da citação e não
mais  da  citação  pessoal  do  executado,  sob  pena  de  ferir  os  princípios  da
irretroatividade das leis e da legalidade; c) houve prescrição intercorrente, nos
termos do art. 174 do CTN e art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais (nº.
6.830/80)

O excepto, Estado da Paraíba, apresentou defesa às fls. 122/133,
argumentando que a matéria relativa à nulidade da CDA não é passível  de
apreciação  pela  via  processual  adotada.  Asseverou  que  não  houve  prova
inequívoca apresentada pelo  excipiente  apta para desconstituir  a  liquidez e
certeza da CDA. 

Afirmou  inexistir  prescrição,  pois  “diferente  do  que  alega  a
Executada,  a  Execução  Fiscal  foi  proposta  dentro  do  prazo  prescricional
estabelecido pela legislação, e às fls. 09 foi determinada a expedição de edital
de citação, a requerimento do Exequente, a qual não foi realizada por mora do
Judiciário.” (fl.  129), sendo impossível a declaração de prescrição, a teor da
Súmula 106 do STJ.

Requereu, ainda o indeferimento do benefício da gratuidade da
justiça e a não condenação em honorários advocatícios, caso procedente a
Exceção.

A  sentença  primeva  julgou  procedente  a  Exceção  de  Pré-
Executividade interposta pelo executado para reconhecer a prescrição e, em
consequência, extinguir o processo com resolução do mérito, com fulcro no art.
269, IV, do Código de Processo Civil. Fundamentou o magistrado no sentido de
que  o  despacho  ordinatório  de  citação  foi  exarado  dia  04.09.97,  tendo
decorrido mais de cinco anos até que se efetivasse a citação, dando ensejo a
prescrição da pretensão executiva.

 

Não houve recurso voluntário. 

Subiram os autos em remessa oficial. 

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça  deixou
de  manifestar-se,  por  entender ausente  o  interesse  público  necessário à
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intervenção do Parquet (fls. 148/150).

É o relatório.

Decido.

Observo que a condenação se amolda às hipóteses do art. 475, II,
do Código de Processo Civil, cuja redação assim dispõe:

CPC. Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal,
a sentença: 

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município,  e  as  respectivas  autarquias  e  fundações  de
direito público; 

II  -  que  julgar  procedentes,  no  todo  ou  em  parte,  os
embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública
(art. 585, VI).1 [...]

Por tal razão, serão apreciadas as matérias suscitadas, discutidas
e analisadas no juízo singular,  bem como as  eventuais questões de ordem
pública,  por  força dos efeitos  devolutivo e  translativo inerentes ao reexame
necessário.2 

 No caso dos autos, o magistrado a quo, tão somente, solucionou
a  lide  sob  o  fundamento  da  prescrição,  restando  prejudicada  a  análise  do
mérito e demais preliminares suscitadas  pelas partes. De fato, o acolhimento
da  prejudicial  de  prescrição  dispensou  a  apreciação  das  demais  matérias
trazidas aos autos. 

Assim, anoto que, nesta oportunidade, apenas  cabe explorar  a

1Sobre a aplicação do art. 475, II, do CPC também para o caso de procedência total ou parcial da Exceção de Pré-
Executividade,  conferir:  REsp  1385172/SP,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe 24/10/2013;  REsp
1415603/CE,  Rel.  Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2014  e REsp 1212201/SP, Rel.  Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/02/2011.
2DIREITO ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  NO RECURSO  ESPECIAL.
ART. 475, I, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. NÃO-
CABIMENTO.  CORREÇÃO MONETÁRIA.  ÍNDICE FIXADO NA SENTENÇA.  REVISÃO EM SEDE DE REMESSA
NECESSÁRIA.  POSSIBILIDADE.  ART.  475,  I,  DO  CPC.  VIOLAÇÃO  CARACTERIZADA.  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
1.  Tendo  o  Tribunal  de  origem,  ainda  que  de  forma  implícita,  se  manifestado  acerca  do  art.  475,  I,  do  CPC,
restapreenchido o pressuposto do prequestionamento, o que afasta a incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
2. As matérias de ordem pública e as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as
tenha julgado por  inteiro,  devem ser  objeto  de  análise  em sede de duplo  grau de jurisdição,  em face do efeito
translativo da remessa necessária.
3. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda
Pública. Súmula 325/STJ.
4. A recusa do Tribunal a quo em examinar, em sede de remessa necessária, a questão envolvendo a condenação
imposta à União referente ao índice de correção monetária, importa em violação ao art. 475, I, do CPC.
5. Embargos declaratórios acolhidos em parte com efeitos infrintentes, para conhecer do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento.
(EDcl no REsp 992.097/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe
18/05/2009, grifo nosso).
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matéria relativa à prescrição extra processual (prescrição da pretensão ante a
inércia do credor entre a constituição do crédito tributário e a cobrança judicial
da dívida) e intra processual (prescrição intercorrente),  bem como eventuais
hipóteses de interrupção do prazo prescricional. 

Isso porque  o efeito  translativo da remessa necessária,  a  qual
possui natureza jurídica de condição de eficácia da sentença proferida contra o
Ente Público, restringe-se às matérias suscitadas pelas partes e decididas na
sentença, transbordando desse liminte, apenas, as questões de ordem pública.

In casu, reitero que a prescrição é o objeto dessa decisão porque,
além de ser matéria de ordem pública, foi,  unicamente, o tema decidido na
sentença.

Feitas essas considerações  preambulares,  passo ao exame da
matéria.

Cinge-se a controvérsia à ocorrência, ou não, de prescrição  da
pretensão  deduzida  no  bojo  da  Ação  de  Execução  Fiscal  promovida  pelo
Estado da Paraíba em desfavor de Lojão das Jóias Ltda.

Ab initio, cumpre gizar que é cabível a utilização da Exceção de
Pré-Executividade no processo executivo fiscal, quando se tratar de matérias
cognoscíveis de ofício e que não demandem instrução probatória, a teor da
Súmula 393 do STJ. 

Ressalto, ainda, a natureza processual da Lei Complementar nº.
118/2005, que alterou o CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordena a
citação o  status de causa interruptiva da prescrição,  razão pela qual  a  sua
aplicação é imediata aos processos em curso e atinge os atos processuais
praticados após sua vigência, sob pena de violação ao art. 1.211 do CPC.

Nestes autos, o despacho que ordenou a citação foi exarado em
04.09.97 (fl. 02),  muitos anos antes da edição da Lei em comento. Concluo,
portanto,  que  a  redação  do  art.  174  do  CTN  aplicável  é  a  original,  que
prescreve:

CTN. 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;
I  –  pelo  despacho  do  juiz  que  ordenar  a  citação  em
execução fiscal;       (Redação dada pela Lcp nº 118,  de
2005)
II - pelo protesto judicial;
III  -  por  qualquer  ato  judicial  que  constitua  em  mora  o
devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que
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importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
 
Quanto a aplicação da Lei Complementar nº. 118/2005 e a citação

editalícia como causa interruptiva do prazo prescricional, eis o julgado proferido
pelo STJ, sob o rito do art. 543-C do CPC:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ART. 543-C, DO
CPC.  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL.  PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES.
1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada
por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme
cediço na jurisprudência do Eg. STJ.
2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, consoante entendimento
originário  das  Turmas  de  Direito  Público,  não  podia  se
sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua
aplicação  sofria  os  limites  impostos  pelo  artigo  174  do
referido Código.
3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do
executado, sob o enfoque supra, não produzia, por si só, o
efeito  de  interromper  a  prescrição,  impondo-se  a
interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80,
em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art.
174 e seu parágrafo único do CTN.
4.  O  processo,  quando  paralisado  por  mais  de  5  (cinco)
anos,  impunha  o  reconhecimento  da  prescrição,  quando
houvesse  pedido  da  parte  ou  de  curador  especial,  que
atuava  em  juízo  como  patrono  sui  generis  do  réu  revel
citado por edital.
5.  A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005
(vigência a partir  de 09.06.2005),  alterou o art.  174 do
CTN para  atribuir  ao despacho do juiz  que ordenar  a
citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes:
REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp
708.186/SP, DJ 03.04.2006).
6.  Destarte,  consubstanciando  norma  processual,  a
referida  Lei  Complementar  é  aplicada  imediatamente
aos processos em curso, o que tem como consectário
lógico  que  a  data  da  propositura  da  ação  pode  ser
anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que
ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em
vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
7. É cediço na Corte que a Lei de Execução Fiscal - LEF
- prevê em seu art.  8º,  III,  que,  não se encontrando o
devedor,  seja  feita  a  citação  por  edital,  que  tem  o
condão  de  interromper  o  lapso  prescricional.
(Precedentes:  RESP  1103050/BA,  PRIMEIRA  SEÇÃO,
el.Min.  Teori  Zavascki,  DJ de 06/04/2009;  AgRg no REsp
1095316/SP, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 12/03/2009; AgRg no
REsp  953.024/RS,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA
TURMA,  julgado  em  02/12/2008,  DJe  15/12/2008;  REsp
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968525/RS,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  DJ.
18.08.2008;  REsp  995.155/RS,  Rel.  Ministro  JOSÉ
DELGADO,  DJ.  24.04.2008;  REsp  1059830/RS,  Rel.
Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ. 25.08.2008;
REsp  1032357/RS,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  DJ.
28.05.2008);
8. In casu, o executivo fiscal foi proposto em 29.08.1995,
cujo  despacho  ordinatório  da  citação  ocorreu
anteriormente à vigência da referida Lei Complementar
(fls.  80),  para  a  execução  dos  créditos  tributários
constituídos em 02/03/1995 (fls. 81), tendo a citação por
edital ocorrido em 03.12.1999.
9.  Destarte,  ressoa  inequívoca  a  inocorrência  da
prescrição relativamente  aos  lançamentos  efetuados  em
02/03/1995 (objeto da insurgência especial), porquanto não
ultrapassado  o  lapso  temporal  quinquenal  entre  a
constituição do crédito tributário e a citação editalícia,
que consubstancia marco interruptivo da prescrição.
10.  Recurso  especial  provido,  determinando-se  o  retorno
dos autos à  instância  de origem para  prosseguimento do
executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.3

Segundo a redação do CTN anterior à LC nº 118/2005, apenas a
citação  pessoal  efetivada,  ou  as  demais  hipóteses  do  dispositivo,  teriam o
condão de interromper o lapso prescricional e gerar o reinício da contagem.

Nesse conduto de exposição, resta claro que houve a prescrição
da pretensão de cobrança do crédito  tributário,  pois  transcorreram mais de
cinco anos entre a sua constituição definitiva em 1997 e a citação do devedor
por edital (causa interruptiva) efetivada em 2004, de modo que foi extrapolado
o prazo do art. 174, caput, do CTN sem interrupções.

Diante  dessa  constatação,  não  há  que  se  falar  em prescrição
intercorrente,  pois  essa  se  refere  tão  somente  ao reinício  da  contagem do
prazo prescricional após ter sido interrompido e, neste feito executivo fiscal, o
prazo prescricional decorreu sem qualquer interrupção. 

Eis outros julgados do STJ posicionando-se de forma idêntica:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  TRIBUTÁRIO.EXECUÇÃO
FISCAL. FEITO AJUIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC
118/2005.  PRESCRIÇÃO.  INTERRUPÇÃO.  CITAÇÃO
DO  EXECUTADO.  REDAÇÃO  ORIGINAL DO  ARTIGO
174 DO CTN.
1. Para as causas cujo despacho que ordena a citação
seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n.
118/2005,  aplica-se  o  art.  174,  parágrafo  único,  I,  do

3REsp 999.901/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 10/06/2009.
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CTN,  em  sua  redação  anterior,  que  dispunha  que,
prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito
tributário,  contados  da  sua  constituição  definitiva,
somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes
casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo
protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua
em  mora  o  devedor;  d)  por  qualquer  ato  inequívoco,
ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento
do débito pelo devedor.
2. In casu, verifica-se que o executivo fiscal foi proposto
em 27/05/1994, mas a citação do executado só ocorreu
em  07/11/2005,  sendo  inequívoca  a  ocorrência  da
prescrição do crédito tributário.
3. Agravo regimental não provido.4

TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. ART. 8º, § 2º, DA LEF. PREVALÊNCIA
DO INCISO I DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 174 DO
CTN, NA REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC N.
118/2005.  INÉRCIA  DO  PODER  JUDICIÁRIO.
INAPLICABILIDADE  DA SÚMULA 106/STJ.  REEXAME
DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco
anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados
da  sua  constituição  definitiva,  somente  sendo
interrompida a prescrição nos seguintes casos:  a)  pela
citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial;
c)  por  qualquer  ato  judicial  que  constitua  em  mora  o
devedor;  d)  por  qualquer  ato  inequívoco,  ainda  que
extrajudicial,  que importe em reconhecimento do débito
pelo devedor.
2.  Com  a  entrada  em  vigor  da  Lei  Complementar  n.
118/2005,  o  art.  174,  parágrafo  único,  I,  do  CTN  foi
modificado  para  determinar  como  uma  das  causas  de
interrupção da prescrição o despacho que determina a
citação.
3.  A  LC  118/2005  é  aplicada  imediatamente  aos
processos em curso, o que tem como consectário lógico
que a data da propositura da ação pode ser anterior à
sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a
citação deve ser posterior à entrada em vigor, sob pena
de retroação da nova legislação.
4. Para as causas cujo despacho que ordena a citação
seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n.
118/2005,  aplica-se  o  art.  174,  parágrafo  único,  I,  do
CTN, em sua redação anterior, como no presente caso.
5.  No  presente  caso,  somente  a  citação  válida  tem  o
condão de interromper o prazo prescricional.
6. Avaliar se a demora da interposição do pleito executivo
deu-se  pela  inércia  do  fisco,  e  não  por  mecanismos
inerentes  ao  Judiciário,  tal  conclusão  é  inviável  de

4AgRg  no  REsp  1503335/PR,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
24/03/2015, DJe 30/03/2015
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modificação  na  instância  especial,  ante  o  óbice  da
Súmula  7  do  STJ  (REsp  1.102.431/RJ,  Rel.  Min.  Luiz
Fux,  Primeira  Seção,  DJe  1º.2.2010,  submetido  ao
regime dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C
do CPC). Agravo regimental improvido.5

Outrossim,  o  excepto,  Estado  da  Paraíba,  afirmou  inexistir
prescrição, pois “diferente do que alega a Executada, a Execução Fiscal foi
proposta dentro do prazo prescricional estabelecido pela legislação, e às fls. 09
foi  determinada  a  expedição  de  edital  de  citação,  a  requerimento  do
Exequente, a qual não foi realizada por mora do Judiciário.” (fl. 129). Por tal
motivo, entende ser impossível a declaração de prescrição, a teor da Súmula
106 do STJ.

Não acolho a alegação. 

É verdade que o requerimento de citação por edital foi realizado
desde 18 de dezembro de 1997 (fl. 07), diante da não localização do credor
certificada pelo Oficial de Justiça à fl. 05-verso, sendo deferido à fl. 09 pelo
Juízo. 

Contudo,  ainda  quando  não  estava  prescrita  a  pretensão
executiva, a Fazenda Pública foi  intimada para falar nos autos sobre a não
localização de bens do devedor, requerendo apenas a suspensão do feito (fl.
35/36), sequer reiterando o pedido de citação por edital.

Ainda que se considere a suspensão de um ano (fls. 37), o feito
permaneceu paralisado em 2001 com vista à Fazenda Pública (fl. 38), sendo
inferido novo pedido de suspensão (fl. 40). Além disso, uma nova paralisação
em 2002 decorreu de outra vista à Fazenda Pública, sendo devolvidos os autos
ao  Judiciário  sem manifestação,  o  que  denota  a  inércia  do  exequente  em
providenciar os atos necessários ao trâmite processual regular. 

Afasto, por esses motivos, a Súmula 106, porque a demora na
citação  editalícia  não  pode,  diante  da  dinâmica  processual  apurada,  ser
atribuída unicamente aos mecanismos da Justiça.

 
Com efeito,  a atuação do magistrado de piso merece correção

apenas quanto ao direito intertemporal, pois a pretensão executiva encontra-se
prescrita pela aplicação do art. 174, I, do CTN na sua redação original, sem as
alterações da LC nº. 118/2005, inaplicáveis ao caso concreto, em respeito ao
princípio do tempus regit actum.

Assim, mantenho a sentença de piso, por fundamentos diversos.

Com estas considerações, aciono o art. 5576,  caput, do CPC, e

5 AgRg no AREsp 653.379/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe
25/03/2015
6 CPC.Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
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NEGO SEGUIMENTO à Remessa Necessária, por estar em confronto com a
jurisprudência  dominante  do STJ,  dispensando a sua apreciação pelo  Órgão
Colegiado.

Intime-se. Publique-se.

João Pessoa, 01 de abril de 2015.

     

Juiz Ricardo Vital de Almeida
G/06 RELATOR

Tribunal Superior.
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