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APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PROCESSO 
AJUIZADO  ANTES  DA VIGÊNCIA DA LEI  COMPLEMENTAR 
N.º  118/2005.  AUSÊNCIA  DE  CITAÇÃO  PESSOAL. 
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL  INCIDENTE. 
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO APÓS O 
LAPSO  LEGAL.  PERDA  DA  PRETENSÃO  FAZENDÁRIA. 
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL. NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO 
RECURSO APELATÓRIO.

-  Ocorre  a  prescrição  da  pretensão  fazendária  nos  processos 
ajuizados antes da vigência da Lei  Complementar n.  118/2005, 
quando, após decorridos o prazo de cinco anos da constituição do 
crédito  tributário,  o  devedor  não  foi  citado  regularmente, 
comparecendo espontaneamente aos autos após o lapso legal.

- “Não se aplica a Súmula nº 106, do Superior Tribunal de Justiça,  
quando a demora da citação foi ocasionada pela inércia do ente  
estatal e não pela morosidade do poder judiciário.” (TJPB. AI nº 
2007893-29.2014.815.0000.  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega Coutinho. J. em 07/10/2014)

-  “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 Tribunal Superior.” (Art. 557, 
caput, do Código de Processo Civil).

V I S T O S    

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Estado  da  Paraíba, 
desafiando sentença lançada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Feitos Executivos 
Fiscais  da  Capital  que,  nos  autos  da  execução  fiscal  movida  em face  de  José 
Vilamares de Araújo – Mercadinho São José, reconheceu a prescrição intercorrente 
do feito executivo.



O  recorrente  aponta,  inicialmente,  a  morosidade  do  Judiciário 
como causa do transcurso do prazo prescricional da demanda, de modo que pugna 
pela aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo em seguida afirma que o  Magistrado de base deixou  de 
observar todos os procedimentos da Lei nº 6.830/1980, porquanto não determinou a 
suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, tampouco procedeu na prévia 
oitiva da fazenda pública antes de decidir a matéria.

Em  adição,  defende  a  possibilidade  de  redirecionamento  da 
demanda em relação aos co-responsáveis, mesmo após 05 (cinco) anos da citação 
da devedora principal.

Ao final, depois de declarar que os honorários advocatícios foram 
fixados em desacordo com o percentual máximo estabelecido pelo art. 20 do Código 
de  Processo  Civil,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  apelatório,  no  sentido  de 
reformar o decreto sentencial e terminar o prosseguimento da execução fiscal – fls.  
129/139.

Contrarrazões recursais – fls. 143/154.

É o Relatório.  DECIDO:

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando a 
análise meritória monocrática, na forma permissiva do caput, do art. 557, do Código 
de Processo Civil, com espeque na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“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 Tribunal Superior.” 

Conforme visto, o ente estatal aponta, inicialmente, a morosidade 
do Judiciário  como causa do transcurso do prazo prescricional  da  demanda,  de 
modo que pugna pela aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Porém, além do recorrente deixar de indicar os atos deste Poder 
que retardaram o andamento do feito em questão, extraio que o Magistrado de base,  
bem como a respectiva escrivania, sempre foram diligentes no cumprimento de seu 
mister,  até por que entre a propositura da demanda (1994) e o comparecimento 
espontâneo  do  executado  (2014),  mesmo  sem  a  sua  citação  válida,  houve  o 
transcurso de nada menos do que 20 (vinte) longos anos.

Nesse sentido, trago à baila aresto desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 
DOS SÓCIOS CORRESPONSÁVEIS PELA DÍVIDA ATIVA APÓS 
O  LAPSO  TEMPORAL  DE  CINCO  ANOS  DA  CITAÇÃO  DA 
EMPRESA  ORIGINAL.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  
ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER 



JUDICIÁRIO.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO.  Configura-se  a  prescrição  
intercorrente, quando decorrido lapso temporal superior a cinco  
anos  entre  a  data  de despacho para  citação da empresa e  a  
citação dos respectivos corresponsáveis, chamados à integração  
da  lide,  mediante  redirecionamento  do  polo  passivo.  Não  se 
aplica  a  Súmula  nº  106,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  
quando a demora da citação foi ocasionada pela inércia do  
ente  estatal  e  não  pela  morosidade  do  poder  judiciário.” 
(TJPB.  AI  nº  2007893-29.2014.815.0000.  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega Coutinho. J. em 07/10/2014). Grifei.

Ato contínuo, compulsando os autos, tenho que a sentença 
não merece retoque, devendo ser mantida por fundamento diverso, posto que 
sobre  o  feito  executivo  recaiu  a  prescrição  ordinária  ou  plena,  e  não 
intercorrente.

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             (não houve redirecionamento).

Nesse  panorama,  a  perda  da  pretensão  finda-se  com  o 
transcurso do prazo de cinco anos entre a constituição do crédito e a citação 
da parte executada. 

In  casu,  verifica-se  que  a  formação  definitiva  do  crédito 
tributário,  que envolve  cobrança de ICMS,  iniciou-se em 1993,  conforme se 
denota da leitura da CDA (fls. 03).  

Entretanto,  não  foi  constatada  a  efetiva  citação  do 
executado  antes  de  transcorridos  cinco  anos  da  constituição  débito,  sendo 
que a cientificação do executado somente em 01 de julho de 2014 com o seu 
comparecimento  espontâneo  nos  autos  (fls.  100),  após  o  decurso  do 
interstício legal.

Registre-se  que  a  lei  de  regência  (redação  anterior  a  LC 
118/05)  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.” Grifei.



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.
(...).
Agravo regimental improvido.” (STJ.  AgRg no AREsp 178.062/DF Rel. 
Min. Humberto Martins. J. em 26/06/2012). Grifei.

“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  
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.
(...).
4. Agravo regimental não provido.” (STJ.  AgRg no AREsp 147.751/RJ, 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques. J. em 17/05/2012). Grifei.

No entanto, denoto que o executado apenas foi cientificado com o 
seu comparecimento espontâneo, sendo que tal fato se deu apenas no ano de 2014,  
quando já transcorrido o qüinquênio legal. Nesse sentido:

“PROCESSSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO-  APELAÇÃO  CÍVEL.  
Ação de execução fiscal. Prescrição. Ajuizamento anterior a LC  
118/2005.  Transcurso  do  prazo  de  cinco  anos  entre  a  



constituição  do  crédito  tributário  e  a  citação. Citação  por 
edital.  Possibilidade  de  interrupção.  Prazo  prescricional  
transcorrido quando realizada a citação por edital. Ocorrência da  
prescrição.  Suspensão  do  prazo  prescricional.  Inocorrência  
desprovimento. (...).  Certo é que a jurisprudência do Superior  
Tribunal de justiça possui entendimento pacífico no sentido  
de que a citação por edital também é apta a interromper o  
prazo prescricional. No entanto, no caso dos autos, quando a  
citação por edital foi realizada já havia transcorrido o prazo  
prescricional  de  05  (cinco)  anos.” (TJPB.  AC  0100271-
40.2000.815.2001. Segunda Câmara Especializada Cível. Rel. Des. Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos. J. em 19/05/2014). Grifei.

Ademais, tratando-se da prescrição ordinária ou plena, e não da 
intercorrente, inexiste no que se falar em aplicação do procedimento insculpido no 
art.  40 da Lei  nº  6.830/1980,  tampouco em prévia oitiva da da fazenda pública, 
senão vejamos entendimento do STJ: 

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO AGRAVO  REGIMENTAL  
NO  RECURSO  ESPECIAL.  TRIBUTÁRIO.  PRESCRIÇÃO  
RECONHECIDA.  CITAÇÃO  DO  DEVEDOR  NÃO  REALIZADA.  
DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO.  
POSSIBILIDADE. ART. 219, § 5o. DO CPC. INAPLICABILIDADE  
DA  NORMA  ESTABELECIDA  NO  ART.  40  DA  LEI  6.830/80.  
RESP. 1.100.156/RJ, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe  
18.06.09,  JULGADO  PELO  RITO  DO  ART.  543-C  DO  CPC.  
PRETENSÃO  DE  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  106  DO  STJ.  
MOROSIDADE  DO  PODER  JUDICIÁRIO.  QUESTÃO  QUE 
IMPLICARIA  REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  
RECURSO  REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA:  RESP.  
1.102.431/RJ,  REL.  MIN.  LUIZ  FUX,  DJE  01.22.2010.  
INADMISSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DO  RECURSO  
ACLARATÓRIO  UNICAMENTE  PARA  FINS  DE 
PREQUESTIONAMENTO  DE  DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO 
CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
(...0
2. Verifica-se que a controvérsia foi solucionada de acordo com
os  parâmetros  necessários  ao  seu  deslinde.  É  entendimento 
desta egrégia Corte Superior que a prescrição da pretensão  
executiva pode ser decretada ex officio pelo juiz na forma do  
art. 219, § 5o. do CPC, independentemente de prévia oitiva da  
Fazenda Pública, sendo inaplicável, na hipótese, o art. 40 da  
Lei 6.830/80, que trata da prescrição intercorrente.
3.  Afirmado  pela  Corte  Estadual  que  a  demora  na  citação  do  
devedor  ocorreu  por  absoluta  desídia  da  Fazenda  Pública  
Estadual  na  condução  da  execução  fiscal,  a  alteração  dessa  
conclusão é inviável, na via eleita, pois demandaria o reexame de  
matéria fático-probatória. (Súmula 7 do STJ).
4.  O  acórdão  embargado  não  contém  quaisquer  dos  vícios  
elencados  no  art.  535  do  CPC,  sendo  vedada  a  simples  
pretensão  de  alteração  do  julgado  por  meio  de  Embargos  
Declaratórios.



5.  É  vedado  a  este  Tribunal  apreciar  violação  de  dispositivos  
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma  
vez  que  o  julgamento  de  matéria  de  índole  constitucional  é  
reservado  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  mormente  quando  
desinfluentes ao deslinde da controvérsia.
6.  Embargos  de  Declaração  do  Estado  de  Pernambuco  
rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no REsp 1265239 / PE. Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho. J. em 06/08/2013). Grifei.

Quanto aos honorários advocatícios em face da fazenda pública, 
o juiz pode adotar como parâmetro o valor da causa, o da condenação ou então  
arbitrar uma quantia fixa, como procedido no feito em debate, além da quantia ter 
sido prudentemente arbitrada.

Nesse sentido, pinço aresto da Corte da Cidadania:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIOS  NO 
JULGADO.  EFEITOS  MODIFICATIVOS.  IMPOSSIBILIDADE.  
HONORÁRIOS. VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR FIXA.  
POSSIBILIDADE.
1. A parte embargante busca a reapreciação da matéria à luz de  
sua tese, sem demonstrar a existência de vícios no julgado, o que  
é impróprio na presente seara recursal.
2. De sabença, eventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido  
entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do  
acórdão embargado, também denominada 'contradição externa',  
não  autoriza  o  acolhimento  do  recurso  integrativo,  pois  sua  
motivação  denota  objetivo  exclusivamente  infringente.  
Precedente.
3.  Ainda que assim não fosse, a Corte Especial pacificou o  
entendimento segundo o qual,  vencida  a  Fazenda Pública,  
não se aplicam os limites máximo e mínimo previstos no § 3.º  
do  art.  20  do  Código  de  Processo  Civil,  tampouco  há  
obrigatoriedade  de  que  a  imposição  da  verba  honorária  
incida sobre o valor da condenação, podendo o juízo adotar,  
como base de cálculo, o valor da condenação ou o valor da  
causa, ou mesmo arbitrar valor fixo. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no AgRg 
no AgRg no REsp 950337 / DF. Rel. Min. Minª. Alderita Ramos de Oliveira, 
Desª Conv. DO TJ/PE. J. em 14/05/2013). Grifei.

Dito  isso,  deve  a  sentença  de  primeiro  grau  ser  mantida, 
porquanto  a  prescrição,  apesar  de  não  ser  a  intercorrente,  foi  corretamente 
verificada no presente caso.

Diante de todo o exposto,  utilizo-me do  caput,  do art.  557,  do 
CPC,  para,  com base  na  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça, negar 
seguimento ao  recurso apelatório.

Publique-se.  Intime-se.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2014.



          José Ricardo Porto
      Desembargador Relator
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