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APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  IPTU.
DECADÊNCIA.  PRESCRIÇÃO.  TERMO  INICIAL.
VENCIMENTO DO DÉBITO CONSTANTE DA CDA.
SUSPENSÃO  DO  PRAZO  POR  180  DIAS.  NÃO
APLICABILIDADE.  EXTINÇÃO  DOS  DÉBITOS.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Segundo  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  o
termo final para a contagem do prazo prescricional
deve  ser  a  data  do  ajuizamento  da  execução,
considerando suficiente a propositura da ação para
interrupção  do  prazo  prescricional.  Exegese  da
Súmula 106/STJ.

- Não há que se falar na suspensão do prazo
por 180 dias, pois não é aplicável ao caso a regra
contida no §3º,  do artigo 2º,  da Lei  de Execuções
Fiscais.  A  prescrição  é  norma  geral  em  matéria
tributária,  que  deve  ser  regulada  por  lei
complementar (art. 146, III, b, da CF/1988) e que se
encontra  disciplinada  pelo  art.  174  do  Código
Tributário  Nacional,  o  qual  não  prevê  hipótese  de
suspensão. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER O RECURSO, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 108.
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RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de João

Pessoa contra Sentença de fl. 86, que reconheceu de ofício a prescrição para

extinguir o processo com resolução do mérito,  com fulcro no art.  487, II  do

Código de Processo Civil.

Irresignada, a Fazenda Municipal interpôs o presente Apelo fls.

88/90, suplicando, em suas razões, pela total reforma do julgado. Alegou que o

processo de Execução Fiscal foi distribuído em 26/01/2006, quando ainda não

havia decorrido o prazo prescricional mencionado.

Contrarrazões (fls. 92/96).

É o relatório. 

VOTO 

A Fazenda Pública do Município de João Pessoa recorre a esta

Corte,  alegando,  em síntese,  que  não  decorreu  o  prazo  prescricional  para

cobrança do crédito tributário descrito na Execução Fiscal em apenso. 

A execução tem por objeto o recebimento do IPTU, no valor de

R$  552,37  (quinhentos  e  cinquenta  e  dois  reais  e  trinta  e  sete  centavos),

conforme Certidão da Dívida Ativa de fl. 04. 

O IPTU é um tributo cujo lançamento ocorre de ofício, de forma

que o Fisco apura o montante do débito e envia o carnê de pagamento para os

contribuintes, que se consideram notificados a partir desse momento, seja para

efetuarem  o  pagamento,  seja  para  interposição  de  Recurso  na  via

administrativa. 

Como  é  cediço,  o  crédito  tributário  será  considerado

definitivamente constituído com a notificação enviada ao sujeito  passivo do

lançamento do tributo e, se houver Recurso Administrativo, estará constituído o

crédito  a  partir  da  notificação  da  Decisão  final  prolatada  na  esfera
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administrativa. 

Nesse sentido: 

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  IPTU.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.  PRESCRIÇÃO.  O IPTU é
tributo lançado de ofício pelo sujeito ativo .  A entidade
tributante utiliza-se, por permissão legal, de cadastro dos
imóveis  situados no município e,  com base nos dados
apanhados, efetua, anualmente, o lançamento do tributo.
Não  há,  portanto,  exigência  legal,  na  espécie,  de
instauração  de  prévio  procedimento  administrativo.  Há
obrigatoriedade,  apenas,  de  se  notificar  o  contribuinte
para  que  efetue  o  pagamento  ou  impugne  a
cobrança.Débito fiscal referente aos exercícios de 1992 e
1996.  Prazo  prescricional  que  começou  a  fluir  em
01.01.93 (art. 173, I, CTN). Ação fiscal proposta em julho
de 1997. Inexistência de prescrição. Recurso improvido.
(STJ  -  REsp  648285/PB;  RECURSO
ESPECIAL2004/0043187-2  Data  do  Julgamento
03/02/2005 - DJ 28.03.2005 p. 209 RNDJ vol. 66 p. 141). 

A  Ação  para  a  cobrança  do  crédito  tributário,  consoante

preconiza o artigo 174 do Código Tributário Nacional, prescreve em 5 (cinco)

anos, contados da data da sua constituição definitiva, verbis: 

�Art. 174 - A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua
constituição definitiva�

Logo,  o  quinquênio  legal  para  a  propositura  da  Ação  de

Execução Fiscal encerrou-se para o IPTU do exercício de 2001 em janeiro de

2006, estando, pois, prescrita a pretensão da Fazenda Pública Municipal que

ajuizou a ação em 26/01/2006. 

Segundo o Superior Tribunal de Justiça o termo final para a

contagem do prazo prescricional deve ser a data do ajuizamento da execução,

considerando  suficiente  a  propositura  da  Ação  para  interrupção  do  prazo

prescricional. Exegese da Súmula 106/STJ.

Todavia, no caso presente, observo que a prescrição já havia

se operado antes mesmo da propositura da execução, de modo que não cabe

adentrar  na  discussão  acerca  do  termo  ad  quem a  ser  considerado  na

contagem do prazo prescricional.
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No mais, não há que se falar na suspensão do prazo por 180

dias, pois não é aplicável ao caso a regra contida no §3º, do artigo 2º, da Lei

de Execuções Fiscais. A prescrição é norma geral em matéria tributária, que

deve ser regulada por lei complementar (art. 146, III, b, da CF/1988) e que se

encontra disciplinada pelo art. 174 do Código Tributário Nacional, o qual não

prevê hipótese de suspensão. 

Dessa maneira, entendo que estão prescritos todos os débitos

em cobrança, considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre

as datas de vencimento (2001) e o ajuizamento da execução (26/01/2006),

bem como a data do despacho que ordenou a citação (janeiro/2006), devendo

ser mantida a Sentença.

Ressalvo, outrossim, que o feito tramita no judiciário há mais

de  (12)  doze  anos  e  que  a  demora  verificada  não  ocorreu  por  motivos

inerentes ao serviço judiciário. Na verdade, o Exequente não conseguiu, em

tempo razoável, promover o regular andamento do feito, trazendo aos autos o

endereço correto do Executado ou de seus sócios, ônus que lhe cabia. 

Face  ao  exposto,  DESPROVEJO  a  Apelação,  mantendo

inalterada a Sentença combatida. 

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Janete Maria Ismael da Costa Macêdo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador

Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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