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Ao caso concreto aplica-se o art. 174, parágrafo único,
I do CTN, com a antiga redação, tendo em vista que o
despacho que ordenou a citação foi proferido antes das
alterações advindas pela Lei 118/2005, de modo que a
citação  válida  tem o  condão  de  interromper  o  prazo
prescricional.

Ainda que a  demanda perdure  há  muito  tempo,  não
restou  demonstrado  que  o  processo  executivo  ficou
paralisado por mais de 5 (cinco) anos, em virtude da
inércia da Fazenda Pública em promover as diligências
cabíveis para a adequada satisfação do crédito.

Vistos etc.

Trata-se de  Apelação Cível (fls.  65/67) interposta pelo  Município
de João Pessoa contra sentença (fls. 62/64) proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de João Pessoa que, nos autos da
Ação  de  Execução  Fiscal  promovida  pelo  apelante  contra  o  espólio  de
Hildebrando  Pinheiro  Aranha,  acolheu  parcialmente  a  exceção  de  pré-
executividade, para declarar prescrito o IPTU de 2002 mantendo os demais
termos da execução.

Nas razões recursais o Município aduz: 1) que no caso em tela é
aplicável  a antiga redação do art.  174 do CTN, a vista que de o despacho
determinando a citação ter ocorrido em 2003; 2) a citação constante nos autos
é válida e datada de 03/09/2003. Por isso, interrompeu o prazo prescricional; 3)
não houve inércia da Fazenda Pública no andamento do processo.  Ao final,
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pugna  pelo  provimento  do  recurso  apelatório  com  a  reforma  da  sentença,  dando-se
continuidade à ação.

Intimado o apelado para contrarrazões, quedou inerte, fls. 69/70.

Parecer do Ministério Público opinando pelo prosseguimento do feito sem
manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  público  que  torne  necessária  a
intervenção ministerial, fls. 76/77.

É o relatório.

Decido.

Antes de apreciar  a questão recursal,  é pertinente colacionar  decisão do
STJ, em recurso submetido a sistemática de recurso repetitivo:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  IPTU.
LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO MEDIANTE  ENTREGA DO CARNÊ.
LEGITIMIDADE.  NÃO  OCORRÊNCIA.  DEMORA NA CITAÇÃO  NÃO
IMPUTÁVEL AO EXEQÜENTE. SÚMULA 106/STJ.
1.  A  jurisprudência  assentada  pelas  Turmas  integrantes  da  1ª
Seção é no sentido de que a remessa, ao endereço do contribuinte,
do carnê de pagamento do IPTU é ato suficiente para a notificação
do lançamento tributário.
[...]
(REsp 1111124/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

De igual modo, o  AgRg no AREsp 758.655/RJ, com destaque do seguinte
trecho: 

[…] com  base  em  fatos  e  provas, afirmou, expressamente, que, no
caso vertente, em que se discute a ocorrência da   prescrição  do  IPTU
do  exercício  de  2002,  o  crédito  foi constituído  definitivamente  em
1.1.2002, e a ação foi ajuizada no dia  20  de  junho  de  2007,  quando
já havia  se  consumado o  lapso prescricional,   o   que  ocorreu  em
1.1.2007.  Entendimento  diverso,  conforme  pretendido,  implicaria
incursão no campo fático-probatório, o que é vedado nesta Corte em
sede de Recurso Especial.
[…]
4.  O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firme de
que nos  tributos  sujeitos  a lançamento de ofício, tal como o IPVA
e  o  IPTU,   a   própria  remessa,  pelo  Fisco,  da  notificação  para
pagamento ou  carnê constitui o crédito tributário, momento em
que  se  inicia  o  prazo   prescricional   quinquenal   para   sua
cobrança  judicial, nos termos do art. 174 do CTN.
[...]
6.  Agravo  Regimental  do MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ a que se
nega provimento.
(AgRg no AREsp 758.655/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

Da análise dos autos  e em consonância com a orientação do STJ, por se
tratar  de execução advinda de IPTU de 2001,  observa-se que o crédito  tributário  em
execução  constituiu-se  em  janeiro  de  2001,  termo  a  ser  considerado  como  marco
temporal da prescrição.
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Como a citação  via  postal,  ocorrida  em  08/09/2003 (f.  08)  – e  não  em
03/03/2006 conforme consta na sentença -  ,  efetivou-se  anteriormente ao decurso do
lapso temporal de 5 (cinco) anos contado da data da constituição do crédito tributário,
teve o efeito de interromper a prescrição (art. 174, parágrafo único e inciso I, do CTN, na
redação então vigente quando da propositura da execução fiscal)1.

In  casu,  é  aplicável  a  antiga  redação  do  art.  174  do  CTN,  porquanto  o
despacho que ordenou a citação precedeu a alteração da norma.

Por isso,  diversamente da afirmação disposta na sentença,  não incidiu  a
prescrição do crédito tributário.

Por  outro  lado,  não  há  com  reconhecer  a  incidência  da  prescrição
intercorrente, vez que não restou demonstrada desídia da Fazenda Pública.

Para tanto, para se aferir a ocorrência ou não da prescrição intercorrente, é
necessário  observar  os  regramentos  da  LEF,  cuja  aplicabilidade  prevalece  por  sua
especialidade, exige, no que interessa ao caso vertente o seguinte: 1) o decurso do prazo
prescricional  a  partir  da  decisão  ordenatória  do  arquivamento;  2)  a  prévia  oitiva  da
Fazenda Pública  (art.  40,  §4º,  da  Lei  nº  6.830/1980).  A propósito,  extrai-se da lei  de
execução fiscal retro citada:

Art. 40 - […]
§4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional,
o  juiz,  depois  de  ouvida  a  Fazenda  Pública,  poderá,  de  ofício,  reconhecer  a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. […]

Na  espécie,  não  há  demonstração  de  arquivamento  provisório  ou  de
inexistência  de  bens.  Afinal,  houve  penhora  e  posteriormente  o  Município  pediu  a
substituição do bem (fls. 26 e 35), pleito não integralmente apreciado pelo magistrado,
porquanto logo após a exceção de pré-executividade foi atravessada e prevaleceu sobre
o pedido anteriormente feito.

Assim,  embora  o  magistrado  tenha  acolhido  a  citada  exceção,  não  vejo
como manter o decreto,  pois não operou a prescrição do crédito tributário,  consoante
acima salientado, tampouco pela modalidade da prescrição intercorrente.

Quanto  a  esta  modalidade,  é  de  ressaltar  que  não  se  pode  admitir  a
perpetuidade de ação, sem que ela atinja sua finalidade, submetendo o devedor a prazo
indeterminado para cobrança do crédito tributário.

Também  de  destacar  que  mesmo  após  a  ocorrência  de  alguma  causa
interruptiva no curso do processo, se paralisado por tempo superior ao lapso prescricional
1TRIBUTÁRIO.  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[…] Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 653.379/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015)
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do  crédito  exequendo,  sem qualquer  movimentação,  caracterizada  está  a  desídia  da
Fazenda Pública, devendo ser declarada, até mesmo de ofício, a prescrição intercorrente.

Todavia, in casu, não há como reconhecer a desídia da Fazenda Pública, na
medida que se observa a sucessão da prática de atos, ainda que a demanda já perdure
há tempo. 

Aliás, de destacar que às fls. 24 há carimbo de conclusão datado de 26 de
outubro  de 2006 e  a  próxima movimentação não é  o  respectivo  despacho,  mas  sim
certidão do analista, retratando a realização de ato ordinatório de expedição de ofício,
datado de 03 de setembro de 2008.

Diante desse cenário, não verifico a incidência da  prescrição intercorrente.
Isso porque, o processo executivo não ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos, em
virtude  da  inércia  da  Fazenda  Pública  em  promover  as  diligências  cabíveis  para  a
adequada satisfação do crédito.

Em  momento  algum  o apelante  agiu  de  forma  desidiosa  no  regular
processamento  da  execução  fiscal.  Pelo  contrário,  sempre  diligente,  postulou
insistentemente por providências que pudessem dar efetividade ao processo de execução
fiscal, com o recebimento do crédito.

Sem a devida comprovação de que a Fazenda Pública tenha sido omissa ou
negligente, não há como reconhecer a prescrição intercorrente. Ressalta-se que não há
falar  na  presença  dos  pressupostos  que  ensejam  a  decretação  da  prescrição
intercorrente, art. 40 da Lei nº 6.830/1980, diante da ausência de paralisação do feito por
prazo superior a 5 (cinco) anos.

Por fim, embora a sentença tenha acolhido parcialmente a Exceção de Pré-
Executividade para declarar prescrito o IPTU de 2002, a discussão do crédito tributário
nada se reporta a 2002, tendo em vista que a CDA retrata débito de IPTU de 2001.

Com tais considerações,  com base no art. 932, V, “b”, do CPC/2015,  dou
provimento ao recurso reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem, procedendo-se ao regular prosseguimento da execução fiscal para a cobrança do
crédito tributário.

P. I.

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
               RELATOR
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