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DECISÃO MONOCRÁTICA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO  CÍVEL.
PRESCRIÇÃO  RECONHECIDA  DE  OFÍCIO
PELO JUÍZO A QUO. DECURSO DE MAIS DE
CINCO  ANOS  DESDE  A  CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA  DO  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE
CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN.
DECISÃO ACERTADA E EM CONFORMIDADE
COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
ENTENDIMENTO  FIRMADO  EM  SEDE  DE
RECURSO  REPETITIVO.  DESPROVIMENTO
MONOCRÁTICO.

1.  Passados cinco  anos  desde  a  constituição
definitiva  do  crédito  tributário  sem  que  tenha
ocorrido  a  citação  do  devedor,  opera-se  a
prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

2.  Decisão  remetida  em  consonância  com  o
entendimento  jurisprudencial  consolidado  no
STJ  em  sede  de  recurso  repetitivo  (REsp
1.102.431). Desprovimento monocrático.

VISTOS, etc.

Cuida-se de  Apelação Cível  interposta pelo MUNICÍPIO
DE JOÃO PESSOA em face da sentença de fls. 54/55, que extinguiu a
Ação  de  Execução  Fiscal  proposta  em  desfavor  da  IN  IDEIAS  E
NEGÓCIOS LTDA, ora apelado, por reconhecer a prescrição no caso em
análise,  tendo em vista  o  transcurso de mais de cinco anos desde a
constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  sem que  tenha  ocorrido  a
citação do devedor.
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Inconformado, o Exequente interpôs o apelo de fls. 58/63,
requerendo a reforma da sentença, no sentido de afastar a prescrição e
determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 75.

Eis breve o relatório. 

DECIDO.

No caso, a presente ação de execução fiscal fora ajuizada
em julho de 2004 para  cobrança de  débito  tributário  referente  a  ISS,
definitivamente constituído naquele mesmo ano (fls. 02/03).

Inobstante  as  tentativas  de  citação,  não  foi  possível
localizar o devedor, conforme evidenciam os documentos de fls. 09, 14 e
34.

Nesse contexto, faz-se necessário ressaltar que, à época
do despacho que determinou a citação (fl. 06-verso), o parágrafo único
do art. 174 do CTN vigorava com a redação anterior à Lei Complementar
nº 118/05, que assim estabelecia:

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.

Em  observância  ao  princípio  tempus  regit  actum,  é
imperioso  que  o  presente  caso  seja  analisado  de  acordo  com  as
disposições legais em destaque

Por este prisma, conclui-se que a decisão de 1º grau deve
ser  mantida,  porquanto  a  constituição  definitiva  do  crédito  tributário
ocorreu em 20 de julho de 2004, e até a presente data não foi possível
realizar a citação do devedor, conforme se extrai do caderno processual.

Diante disso, operou-se a prescrição do crédito tributário
em desfavor da Fazenda Pública,  notadamente porque o ausência de
citação não foi causado por suposta morosidade do Judiciário, mas sim
por insuficiência das informações repassadas pelo ente público quanto
ao endereço do executado.

Sobre a matéria  em discussão,  vejamos o esclarecedor
precedente,  reiterado  por  esta  Corte  Superior,  inclusive,  em  recurso
repetitivo (art. 543-C do  CPC),  no  julgamento  do REsp 1.102.431/RJ:

Apelação Cível  nº 0031897-30.2004.815.2001 2



TRIBUTÁRIO.   EXECUÇÃO  FISCAL.   PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.  ART.  174  DO  CTN. RETROAÇÃO  À
PROPOSITURA.  INVIABILIDADE.  SÚMULA  106/STJ.
INÉRCIA  DO  JUDICIÁRIO.  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 118/2005, o art. 174, parágrafo  único, I,
do CTN foi modificado para indicar 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  118/2005,  aplica-se  o  art.  174,
parágrafo  único,   I,   do  CTN,   em  sua  redação
anterior,  como  no  presente   caso,  de  modo  que
somente  a  citação  válida  tem  o  condão  de
interromper o prazo prescricional. 5. A Primeira  Seção
do   STJ,  no  julgamento  do  REsp  1.120.295/SP,
submetido  ao rito  dos  recursos repetitivos,  consolidou
entendimento segundo  o  qual,  mesmo nas Execuções
Fiscais, a citação retroage à data   da  propositura  da
ação  para  efeitos  de  interrupção  da prescrição, na
forma do art. 219, § 1º, do CPC. 6.  Da  análise  do  voto
condutor  do  recurso  representativo  da controvérsia,
extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à
data da propositura da ação quando a demora na citação
é  imputada  exclusivamente  ao  Poder  Judiciário  nos
termos  da  Súmula  106/STJ.  7.   No  caso  dos  autos,
conforme  se  depreende  da  leitura  dos  autos,  a
citação   tardia   não   decorreu   dos   mecanismos
inerentes  ao Poder Judiciário.  Logo,  não  há  falar
em violação do art. 219, § 1º, do CPC. Por fim, também
não  merece  seguimento  o  presente  recurso  quanto  à
alegação  de  inércia do Poder Judiciário em efetuar a
citação  do  devedor,   pois   essa   análise  demanda,
necessariamente,  o  reexame  do  contexto   fático-
probatório  dos  autos,   o  que é vedado ao STJ, em
Recurso   Especial,  por  óbice  da  Súmula  7/STJ.
Entendimento  reiterado  por  esta  Corte  Superior,
inclusive em recurso repetitivo (art. 543-C do  CPC),
no  julgamento  do REsp 1.102.431/RJ, relatoria Min.
Luiz  Fux. 8.  Recurso  Especial  não  provido.  (REsp
1570710/CE,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
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SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  15/09/2016,  DJe
11/10/2016).

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  À APELAÇÃO
CÍVEL, porquanto a decisão recorrida encontra-se em consonância com
súmula do STJ, o que faço de forma monocrática, nos termos do art.
932, IV, alínea “b”, do CPC/2015.

P.I.

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016. 

Juiz Ricardo Vital de Almeida
RELATOR
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