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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002393-57.1996.815.2001
ORIGEM: 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADORA: Silvana Simões de Lima e Silva 
APELADO: Josélia de Oliveira Ferreira

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA.
DESPACHO  CITATÓRIO  ANTERIOR  À  LEI  COMPLEMENTAR  Nº
118/2005.  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO.  INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. ARTIGO 557 DO CPC.
APLICAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

-  Decorrido  determinado  lapso  temporal  previsto  em lei,  deve-se
estabilizar o conflito, pela via da prescrição, impondo a segurança
jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os
princípios informadores do sistema jurídico.

- Restando comprovada a existência do lapso prescricional de cinco
anos, citado no artigo 174 do CTN, é imposição legal decretar-se a
extinção do processo.

- Não se aplica ao caso em tela a redação da Súmula 106 do STJ,
uma vez que a demora na citação do executado não decorreu de
morosidade do Poder Judiciário.

Vistos etc.

O ESTADO DA PARAÍBA, inconformado com a sentença do Juízo de
Direito  da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital,  que julgou
extinta a ação de execução fiscal promovida em face de JOSÉLIA OLIVEIRA
FERREIRA, na  forma  do  artigo  269,  inciso  V,  do  Código  de  Processo  Civil,
interpôs recurso de apelação cível.
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O apelante  alegou  que não houve  desídia  por  parte  da  Fazenda
Pública, razão pela qual não deve correr a prescrição, e que houve falha na
prestação jurisdicional, devendo incidir a Súmula 106 do STJ (fls. 64-68).

Não houve contrarrazões.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  opinou  acerca  do  mérito  ante  a
ausência de interesse público que torne obrigatória a intervenção ministerial.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando  os  autos,  observa-se  que  o  entendimento  do  Juízo
Monocrático se deu de forma correta, de modo que não há o que reformar.

A matéria relativa à prescrição do crédito tributário é regulada pelo
artigo 174 do Código Tributário Nacional. É oportuno destacar que o caso em
tela está sob a égide da regra anterior à Lei Complementar nº 118/2005, que
alterou o dispositivo legal citado. 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;1 

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.

Pela leitura do artigo invocado, a constituição definitiva do crédito
tributário inaugura o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o
Fisco cobrar judicialmente o débito. 

Em fácil trabalho hermenêutico do citado dispositivo legal, chega-se
à conclusão de que não era o simples ajuizamento de outra execução fiscal que
interromperia o lapso temporal prescricional, ou o despacho que determinou a
citação, mas, em verdade, a citação pessoal feita ao devedor.

A  peça  sub  judice  registra que  o  valor  cobrado  pelo  Estado
exequente se materializou na CDA constituída definitivamente em novembro de
1995 (fls. 03). Por sua vez o despacho citatório no presente caso se deu em
1996, antes da alteração legislativa promovida pela LC nº 118/2005, através da

1 Anterior à Lei Complementar nº 118/05.
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qual  o  CTN  foi  reformado,  passando  a  prever  que  o  despacho  do  Juiz
determinando a citação interrompe o prazo prescricional.

Em  outras  palavras,  a  alegação  de  que  a  prescrição  só  se
interromperia  com o despacho do Juiz que determina a citação,  pois  assim
ocorreu apenas com os processos após 09 de junho de 2005, quando entrou
em vigor a LC nº 114/2005. A prescrição deve ser analisada sob a ótica do art.
174 do CTN, na redação anterior a novel legislação.

A  jurisprudência  do  STJ  é  pacífica  em  afirmar  que,  nos  casos
semelhantes ao presente, a interrupção da prescrição se dá de acordo com a
antiga redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO.
ARTS.174 E 219, § 1º, DO CPC. DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
PROPOSITURA  DA  AÇÃO.  ENTENDIMENTO  FIRMADO  EM  RECURSO
REPETITIVO.  RESP  PARADIGMA  1.120.295/SP.  DEMORA  DA  CITAÇÃO.
MECANISMOS  DA  JUSTIÇA.  SÚMULA  106/STJ.  MODIFICAÇÃO  DA
CONCLUSÃO.  REEXAME  DE  PROVA.  SÚMULA  7/STJ.RESP  PARADIGMA
1.102.431/RJ.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  ART.  40,  §  4º,  DA  LEF.
OITIVA  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  DESNECESSIDADE.  AUSÊNCIA  DE
PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 219, § 5º, DO CPC. DECRETAÇÃO
EX OFFICIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ.

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  CTN,  em  sua  redação  anterior,
como no presente caso.

2. In casu, os créditos tributários foram constituídos em 1996. O
executivo fiscal foi proposto em 1997, não ocorrendo a citação até
a data da prolação da sentença em 2005. Logo, é inequívoca a
ocorrência da prescrição.

3. Não merece seguimento o presente recurso quanto à alegação de inércia
do Poder  Judiciário  em efetuar  a citação do devedor,  pois  esta  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.

4. O caso dos autos não cuida de prescrição  intercorrente, porquanto não
houve interrupção do lapso prescricional. Tratando-se de prescrição direta,
pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos
termos do art. 219, § 5º, do CPC, perfeitamente aplicável às execuções
fiscais. Agravo regimental improvido. 2

2 AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe
27/06/2014.
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PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  EXECUÇÃO
FISCAL. NÃO-APLICAÇÃO DA LC 118/05 A FEITO EXECUTIVO AJUIZADO
ANTES DE SUA VIGÊNCIA.  DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. NÃO-
INTERRUPÇÃO  NA  ESPÉCIE.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282 DO STF. 1.  No processo de execução fiscal, ajuizado
anteriormente  à  Lei  Complementar  118/2005,  o  despacho  que
ordena  a  citação  não  interrompe  o  prazo  prescricional,  pois
somente  a  citação  produz  esse  efeito,  devendo  prevalecer  o
disposto  no artigo 174 do CTN sobre o artigo 8º,  §  2º,  da Lei
6.830/80. 2. Na espécie, constata-se que o crédito tributário foi
constituído em 1997, e a citação por edital se efetivou apenas em
agosto de 2004, isto é, após cinco anos da constituição definitiva
do crédito tributário. Logo, não há como afastar a prescrição.3

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL.  PRESCRIÇÃO.
LEI COMPLEMENTAR 118/2005. DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO.
NÃO  APLICAÇÃO.  SÚMULA  106/STJ.  PREQUESTIONAMENTO  NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA 211/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça firmou a orientação de que a inscrição do débito tributário em
Dívida Ativa e o despacho que ordena a citação no processo de execução
não  têm o  condão  de  interromper  a  contagem do  lustro  prescricional,
porquanto  apenas  a  citação  válida  do  devedor  poderia  fazê-lo.  2.  O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se aplica,
antes  do  advento  da  Lei  Complementar  118/2005,  a  interrupção  da
contagem do  prazo  prescricional  pelo  mero  despacho  que  determina  a
citação. Hipótese em que o despacho que ordenou a citação foi anterior à
publicação da LC 118/2005.4

Sendo assim, como o crédito tributário foi definitivamente constituído
em  novembro  de  1995,  a  pretensão  da  Fazenda  Estadual  prescreveu  em
novembro  de  2000,  ante  a  inexistência  de  qualquer  causa  interruptiva  da
prescrição.

Igualmente, não deve prosperar a irresignação da Fazenda quanto à
aplicação da Súmula 106 do STJ, uma vez que, no caso em tela, não houve
morosidade por parte do Poder Judiciário, e a referida súmula só incide nos
casos  em  que  a  demora  na  efetivação  da  citação  decorre  da  demora  do
Judiciário, conforme o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO REGIMENTAL  EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO.  DEMORA  NA  CITAÇÃO  ATRIBUÍDA  AO  MECANISMO
JUDICIÁRIO. SÚMULAS N. 106 E N. 7 DO STJ. [...]

3  AgRg no REsp 804.035/MG, Rel. Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2009,
DJe 03/12/2009
4   AgRg no Ag 1068356/RJ, Rel. Ministro  HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 
24/03/2009
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3.  No  caso  específico,  o  acórdão  do  Tribunal  a  quo  consignou  que  "a
demora  na  efetivação  da  citação  da  executada  decorreu  em  razão  da
morosidade do Poder Judiciário (vide fls. 19/21, 23/24, 27, 32-v e 33)", por
isso concluiu que "não se há de conceber a perda do direito de ação, por
parte da Fazenda Pública, em casos como o ora considerado, pois nenhuma
responsabilidade  a  esta  se  pode  imputar  pela  paralisação  do  curso  do
processo" (fls. 94-95).

4. A Corte Especial do STJ sedimentou na súmula n. 106 o entendimento
de que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação,  por  motivos  inerentes ao mecanismo da justiça,  não justifica  o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.5  […].

No caso em discussão, da leitura que se faz dos autos, constata-se
que não houve demora na prestação jurisdicional.

Desse modo, os fatos aqui articulados se subsumem às hipóteses do
artigo 557 do Código de Processo Civil,  que impõe o não conhecimento de
recurso contrário à jurisprudência do STJ.

O Colendo STJ tem tratado a matéria da seguinte forma:

O julgamento monocrático pelo relator encontra autorização no art. 557 do
CPC, que pode negar seguimento a recurso quando: a) manifestamente
inadmissível  (exame  preliminar  de  pressupostos  objetivos); b)
improcedente (exame da tese jurídica discutida nos autos); c) prejudicado
(questão  meramente  processual);  e  d)  em  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do STF ou de Tribunal
Superior.6

Isso  posto,  diante  das  considerações  expendidas  e  arrimada  nos
dispositivos legais enfocados, nego seguimento à apelação. 

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa, 01 de setembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
 Relatora

5 AgRg no REsp 1133092/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe
01/12/2009.
6 STJ - AgRg no REsp 787538/BA – Relatora: Ministra Eliana Calmon – Segunda Turma – Julgamento: 20.09.2007 –

Publicação: DJU 02.10.2007 p. 231.


