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RESUMO 

 

 

Relata a discussão existente no tocante à constitucionalidade do § 4º do art. 40, da Lei nº 

6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), que possibilitou ao Juiz reconhecer a prescrição 

intercorrente nos executivos fiscais de ofício. Discorre acerca do instituto da prescrição, bem 

como da prescrição de forma intercorrente. Analisa as teses que defendem a 

constitucionalidade do mencionado dispositivo legal e as contrárias a esta, com intuito de 

obter o posicionamento mais adequado em relação à polêmica questão. Apresenta o 

posicionamento defendido pelo autor, admitindo a possibilidade do reconhecimento de ofício 

da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. 

Palavras-chave: Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Reconhecimento de ofício. 
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ABSTRACT 

 

 

It relates the discussion existing regarding to the constitutionality of the § 4º of the article 40 

from the Law 6.830/1980 (Law of the Execução Fiscal), that possibilities the prescription 

without interruption. It analyses the thesis that defend the constitutionality of the referred 

legal device, and its opposite ones too, with the objective of getting the best interpretation on 

the face of the polemic question. It presents the position defended for the author, admitting the 

possibility of the recognition ex officio of the prescription with interruption on the taxes 

executions.      

Key-words: Tax execution. Prescription without interruption. Recognition ex officio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO.................................................................................................................... 10 

1 ASPECTOS GERAIS ACERCA DA PRESCRIÇÃO...................................................... 13 

1.1 Evolução histórica do instituto da prescrição.............................................................. 13 

1.2 O instituto da prescrição.............................................................................................. 14 

1.2.1 O tempo como fato jurídico................................................................................. 16 

1.2.2 A prescrição......................................................................................................... 17 

1.2.3 A prescrição intercorrente.................................................................................... 20 

1.3 A prescrição no Direito Tributário.............................................................................. 22 

1.3.1 Prescrição do crédito tributário sujeito a lançamento de ofício........................... 25 

1.3.2 Prescrição de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação.............. 27 

2 A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL......... 31 

2.1 Da atividade financeira e tributária do Estado............................................................. 31 

2.2 Dos executivos fiscais.................................................................................................. 34 

2.3 A prescrição intercorrente em face dos executivos fiscais.......................................... 36 

2.3.1 Da paralisação da execução fiscal ocasionada pelo Poder Judiciário.................. 36 

2.3.2 Da paralisação possibilitada pela disposição do art. 40, da Lei de Execução 
Fiscal..................................................................................................................................... 

39 

2.4 A introdução do §4º no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.................................................. 45 

3 A POLÊMICA CONSTITUCIONALIDADE / LEGALIDADE DO § 4º DO ART. 40, 
DA LEI DE EXECUÇÃO.................................................................................................... 

50 

3.1 A discussão sobre a constitucionalidade do §4º do art. 40, da Lei de Execução 
Fiscal..................................................................................................................................... 

50 

3.1.1 Tese da inconstitucionalidade do § 4º do art. 40, da Lei de Execução Fiscal...... 51 

3.1.2 Tese da constitucionalidade do § 4º do art. 40, da Lei de Execução Fiscal......... 52 



 9

3.2 A prescrição em Direito Tributário como matéria reservada à lei complementar....... 53 

3.2.1 O status de lei complementar do Código Tributário Nacional............................ 54 

3.2.2 Harmonização entre a Lei de Execução Fiscal e o Código Tributário Nacional. 57 

3.2.3 Qual a espécie legislativa adequada para tratar da prescrição tributária? ........... 63 

3.3 A supremacia dos princípios da justiça e da segurança jurídica sobre as normas 
jurídicas................................................................................................................................. 

64 

3.4 Da possibilidade do reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente nos 
executivos fiscais.................................................................................................................. 

68 

CONCLUSÃO...................................................................................................................... 74 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

INTRODUÇÃO 

 

 

O principal objetivo de um Estado é o de promover a realização do bem comum no seu 

contexto social. Não ocorre de forma diversa, pelo menos em tese, em relação ao Estado 

Brasileiro. A realização do escopo social do Estado se dá através da promoção de suas 

atividades públicas, geralmente inseridas em amplos programas de políticas públicas. 

Para realizar estas, o Estado necessita de recursos financeiros. E é nessa perspectiva que 

ele desenvolve a sua atividade financeira, residindo aí a legitimação para que ele invada a 

esfera patrimonial do indivíduo que o compõe, nessa acepção denominado contribuinte, para 

obter, através das diversas formas de exação tributária, sua fonte de custeio. 

Entretanto, é bastante comum que o contribuinte se esquive de adimplir voluntariamente 

os tributos devidos. Então, abrem-se para o respectivo ente público credor do débito, seja no 

âmbito federal, estadual ou municipal, duas alternativas: ou ele se queda inerte, aguardando 

que, mesmo estando o débito vencido, o devedor / contribuinte pague voluntariamente, 

juntamente com os juros de mora e multa devidos, ou então ele o cobra judicialmente, na 

intenção de ver seu crédito satisfeito compulsoriamente. 

No intento de fazer valer sua pretensão executória, o ente público, o qual 

denominaremos de Fazenda Pública, maneja a ação de execução fiscal, cujo procedimento é 

específico, regulado pela Lei nº 6.830, de 22.09.1980. 

Toda pretensão executiva tem por escopo único a satisfação do crédito exeqüendo. 

Todavia, em grande parte dos feitos executivos, o devedor resiste a essa pretensão, não 

solvendo a dívida, utilizando-se, por vezes, de métodos artificiosos para se abster de adimplir, 

mesmo compulsoriamente, a obrigação. Cumpre-nos observar que, neste tocante, geralmente, 

o executado não possui bens penhoráveis ou alienáveis para satisfazer tal crédito. 

Então, tendo em vista essa situação, apenas um desfecho processual se revela vantajoso 

para a Fazenda Pública: tentar protelar e dar vida longa ao feito executivo, revelando aí um 

dos aspectos fáticos mais discutidos de uma Execução Fiscal, o seu caráter temporal ad 
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eternum. Tal prolongamento pode apresentar resultado, caso o devedor termine pagando o 

débito, desejando obter certidão negativa de débito fiscal com a Fazenda Pública respectiva. 

Todavia, este prolongamento infindável de um processo malfere vários princípios 

informadores do nosso sistema processual, e, especificamente, princípios do processo 

tributário, quais sejam, os princípios da justiça e da segurança jurídica. Além do que, 

desconsidera o instituto da prescrição, que abrange todos os ramos do direito pátrio. Cumpre-

nos salientar que a prescrição visa assegurar, justamente, a segurança jurídica das relações, 

impondo que esta não pode se dar infindavelmente no tempo, necessitando de um termo final. 

Nessa perspectiva, temos a prescrição em matéria tributária, que, por força de 

mandamento constitucional, deve ser disciplinada por lei complementar. Atualmente, o 

diploma legal que regula normas gerais de direito tributário é o Código Tributário Nacional, 

lei ordinária que fora recepcionada, desde o advento da Constituição de 1967, com status de 

lei complementar. Este, por óbvio, disciplina a matéria prescricional em relação ao crédito 

tributário. 

Então, o prolongamento sem termo final de um feito processual gera situação de 

extrema insegurança jurídica, ocasionando ofensa a princípios processuais e a institutos como 

a prescrição. 

Em decorrência dessa eternização dos executivos fiscais, doutrinadores e tribunais 

pátrios vinham há algum tempo questionando a não admissão do reconhecimento da 

prescrição intercorrente em face destes feitos, uma vez que o nosso ordenamento vedava ao 

Magistrado a possibilidade de reconhecê-la de ofício, culminando com a inserção do § 4º no 

art. 40, da Lei nº 6.830, de 22.09.1980, o que se deu através da Lei nº 11.051, de 29.12.2004. 

Entretanto, esta norma legal não encerrou a polêmica que cerca o assunto. Na realidade, 

apenas desviou o foco do problema, que agora reside na discussão acerca da 

constitucionalidade de tal norma, uma vez que a Constituição Federal de 1988 preceitua no 

seu art. 146, III, b que normas que regulem prescrição e decadência em matéria tributária 

deverão ser objeto de Lei Complementar. 

E é nesta seara que o presente estudo monográfico irá se desenvolver, analisando os 

fundamentos que cercam tal discussão e sua pertinência, buscando compreender melhor a 

questão do reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente em face dos executivos 
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fiscais, verificando se este reconhecimento é possível sob as óticas constitucional e legal, 

discorrendo acerca de pontos essenciais no tocante à constitucionalidade desta. 

Em relação aos aspectos metodológicos, as hipóteses foram investigadas mediante 

pesquisa bibliográfica e documental. No que tange à tipologia da pesquisa, isto é, segundo a 

utilização dos resultados, é pura, haja vista ser realizada com a finalidade de ampliar o 

conhecimento do pesquisador. A abordagem é qualitativa, haja vista que buscará apreciar a 

realidade do tema no ordenamento jurídico pátrio, bem como as questões polêmicas em torno 

deste. Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, buscando descrever, explicar e esclarecer 

o problema apresentado, e exploratória, procurando aprimorar idéias através de informações 

sobre o tema em análise. 

Então, no intuito de aprofundar o estudo acerca da constitucionalidade e legalidade da 

possibilidade do reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente em face de uma 

execução fiscal, fundamentada legalmente na regra consubstanciada no § 4º, do art. 40, da Lei 

de Execução Fiscal, iremos discorrer sobre o instituto da prescrição, nas suas vertentes 

comum e intercorrente, analisando as normas constitucionais e infraconstitucionais que regem 

a matéria, além dos princípios inerentes a esta, buscando, dessa forma, atingir o fim colimado 

na presente monografia. 
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1 ASPECTOS GERAIS ACERCA DA PRESCRIÇÃO 

 

1.1 Evolução histórica do instituto da prescrição 
 

Entendemos que, para possibilitar uma melhor compreensão do presente trabalho 

monográfico, necessário se torna fazer uma breve análise inicial sobre a evolução do instituto 

da prescrição, inclusive no nosso ordenamento jurídico. 

O termo prescrição é oriundo do vocábulo latino praescripitio, que advém da derivação 

do verbo praescribere, que tem o significado de escrever antes ou no começo. 

O Direito Romano desconhecia tal instituto, observando-se que neste vigorava um 

sistema de perpetuidade das ações. Todavia, sentiu-se a necessidade de fixar prazo para o 

exercício de alguns tipos de ações. Importante, neste tocante, trazer à baila a douta lição de 

Sílvio Venosa, parafraseando Antônio Luís Câmara Leal: 

Quando o pretor foi investido pela lei Aebutia, no ano 520 de Roma, do poder de 
criar ações não previstas no direito honorário, introduziu o uso de fixar prazo para 
sua duração, dando origem, assim, às chamadas ações temporárias, em 
contraposição com as ações de direito quiritário que eram perpétuas. Ao estabelecer 
que a ação era temporária, fazia o pretor precedê-la de parte introdutória chamada 
praescriptio, porque era escrita antes ou no começo da fórmula. Por uma evolução 
conceitual, o termo passou a significar extensivamente a matéria contida nessa parte 
preliminar da fórmula, surgindo então a acepção tradicional de extinção da ação pela 
expiração do prazo de sua duração. 
[...] Foi justamente com o período anuo de jurisdição do pretor, [...] que surgiu a 
temporaneidade das ações. Surge, então, necessidade de delimitar o tempo dentro do 
qual as ações poderiam ser propostas, criando-se distinção entre ações perpétuas e 
temporárias. (LEAL, 1973 apud VENOSA, 2004, p. 632) 

No direito brasileiro, em sua fase pré-codificada, sustentava-se que o instituto da 

prescrição era um castigo imposto ao titular de um direito, que se mantivesse inerte por 

extenso período de tempo. 

O Código Civil de 1916 não definia o que viria a ser prescrição, nem a diferenciava do 

instituto da decadência. Este trazia, a partir do seu art. 161, uma série de disposições que ora 

cuidavam da prescrição, ora tratavam de decadência, como se fossem uma coisa só. 

Clóvis Beviláqua (1980, p. 286 apud VENOSA, 2004, p. 633), afirmava que a 

“prescrição é a perda da ação atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em 
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conseqüência do não-uso delas, durante um determinado espaço de tempo”. Tal afirmação 

deste exímio civilista, autor do Projeto do Código Civil de 1916, acabou por influenciar o 

pensamento de grande parte da doutrina, que dizia, quase que por unanimidade, ser a 

prescrição a perda do direito de ação. 

Todavia, havia divergência no âmbito doutrinário, uma vez que, como o Código Civil 

de então não definia o instituto em tela, podia-se defender várias teses acerca de sua extensão 

e efeitos. E, assim, surgiram autores que defendiam, diferentemente da tese de Clóvis 

Beviláqua, que a prescrição atingia o direito subjetivo, ou ainda, acarretava a perda da 

pretensão. 

O atual Código Civil, além de dirimir o conflito existente, diferenciando e dividindo o 

regramento da prescrição em relação à decadência, trouxe, logo no primeiro artigo a tratar do 

tema, qual seja, o art. 189, uma definição para o instituto em comento: “Violado o direito, 

nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem 

os arts. 205 e 206.” 

Importante salientarmos que o novo Código Civil veio a consagrar o princípio da actio 

nata, uma vez que dispôs que a prescrição produz a extinção da pretensão, conforme preceitua 

o seu art. 189, além de estabelecer também, no texto legal, que “a exceção prescreve no 

mesmo prazo em que a pretensão” (art. 190, Código Civil). 

Então, revela-se substancial a alteração introduzida no ordenamento jurídico pátrio no 

tocante à matéria prescricional. Tanto por ter tornado expressa a diferenciação entre esta e o 

instituto da decadência, como por ter definido tal com perfeita precisão técnica. Conflitos 

doutrinários acerca dela e de seus efeitos, observando-se caso a caso, ainda são palpitantes, 

todavia, grandes controvérsias inerentes ao aspecto geral, intrínseco ao instituto, considerado 

em si mesmo, acabaram por ser dirimidos pelo novel texto legal. 

 

1.2 O instituto da prescrição 
 

A prescrição, como já esposado, consiste na extinção da pretensão para o titular do 

direito violado. E a pretensão, de acordo com Francisco Amaral (2003, p. 205), é o “direito 
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que o titular do direito subjetivo tem de exigir de outrem uma determinada ação ou omissão 

[...]”. 

E pretensão não se confunde com direito subjetivo. Este, conforme a teoria do interesse, 

de Rudolf Von Ihering, consiste no interesse juridicamente protegido, sendo o interesse a 

vantagem pecuniária ou moral que leva um indivíduo ao exercício de um direito. (Idem, p. 

194), diferindo, por conseqüência, daquela. 

Ainda hoje, muitos doutrinadores permanecem pregando que a prescrição é a perda do 

direito de ação. Na realidade, é a perda da pretensão, que, por via oblíqua, elidirá o direito à 

ação, ou seja, tornará o direito violado inexigível. Em outras palavras, a extinção do direito de 

ação é afetado pela extinção do direito à pretensão. 

Torna-se essencial mencionarmos que, no direito brasileiro, só existe um instituto que 

extingue diretamente a ação, que, inclusive, é um instituto de direito processual, qual seja, a 

perempção. Tal é prevista no art. 268, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Se o autor der causa, por três (3) vezes, à extinção do processo pelo fundamento 

previsto no n. III do artigo anterior, não poderá intentar nova ação contra o réu com o mesmo 

objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.”. 

Também é prevista nos arts. 731, 732 e 786, parágrafo único, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, embora, neste caso, se trate de perempção temporária, e se aplique tão somente ao 

processo do trabalho. 

É curial observarmos também, que a prescrição revela os efeitos que o tempo exerce 

sobre as relações jurídicas. Seja a prescrição extintiva ou aquisitiva, o fator tempo sempre 

estará presente, como elemento essencial para que se configurem essas. 

Tal observação é confirmada quando nos deparamos com os requisitos necessários para 

a ocorrência da prescrição, quais sejam, a inércia do titular do direito violado ao não ajuizar 

ação para exigir cumprimento deste e o decurso de determinado lapso temporal no qual esse 

direito poderia ter sido exigido, observando-se se não ocorreu, durante o curso do prazo 

prescricional, nenhuma causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva deste. 

Interessante a seguinte observação do ilustre Silvio Rodrigues: 

A maioria dos escritores, entretanto, fundamenta o instituto no anseio da sociedade 
em não permitir que demandas fiquem indefinidamente em aberto; no interesse 
social em estabelecer um clima de segurança e harmonia, pondo termo a situações 
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litigiosas e evitando que, passados anos e anos, venham a ser propostas ações 
reclamando direitos cuja prova de constituição se perdeu no tempo. 
[...] 
Portanto, embora haja um interesse considerável do devedor em ver a prescrição 
operar, igual e direto é o interesse da sociedade em sua eficácia, pois representa um 
elemento de estabilidade que cumpre preservar. Daí entender-se que as normas sobre 
a prescrição são de ordem pública, insuscetíveis, portanto, de ser derrogadas por 
convenção entre particulares. (2003, p. 327-328) 

A doutrina citada revela uma finalidade essencial do instituto em análise: a estabilidade 

das relações jurídicas. 

Devemos comentar que também há doutrinadores que defendem a tese de que a 

prescrição, na realidade, nada extingue, nem o direito, nem a ação, muito menos a pretensão. 

Aquela apenas retiraria a eficácia da pretensão. Conforme Vilson Rodrigues Alves, 

As relações jurídicas, como intrajurídicas, não se extinguem pela prescrição, que por 
sua vez não extingue absolutamente nada. 
Se ocorre a prescrição pelo decurso do prazo previsto na lei de direito material para 
o exercício da pretensão, sem causas de imunidade prescricional, o que se dá é tão-
somente o apagamento da eficácia dessa pretensão, que persiste, a despeito de 
inacionável. (2003, p. 665) 

Não obstante, é pacífico doutrinária e jurisprudencialmente, principalmente após 

consignado legalmente no novo Código Civil, que a prescrição é instituto de direito material 

que fulmina a pretensão do titular de um direito violado. 

As normas atinentes ao regramento do instituto da prescrição, precipuamente as que 

dispõem acerca dos prazos prescricionais, são normas substantivas, não adjetivas, como 

alguns autores defendem, tanto que tais vêm em leis que trazem normas eminentemente 

substantivas, como o próprio Código Civil, bem como o Código Tributário Nacional. 

Analisemos alguns aspectos relevantes acerca deste instituto. 

 

1.2.1 O tempo como fato jurídico 
 

Todo ordenamento jurídico necessita de meios que tenham a finalidade de garantir a 

estabilidade nas relações jurídicas oriundas de suas normas, expurgando a incerteza que 

ocasionalmente pudesse vir a existir sobre aquelas. 

Importante neste tocante é compreender os efeitos ocasionados pelo fator tempo nessas 

relações. Um direito não utilizado não pode ficar sob condição de vir a ser exercido por tempo 
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indeterminado. Um dia esse direito poderá ser exercitado, todavia, deve possuir um prazo para 

tanto. 

O tempo consiste em evento natural, ou seja, que independente da vontade humana para 

acontecer. O homem apenas impôs a forma de mensurá-lo, instituindo conceitos como a hora, 

os minutos, os segundos, bem como os dias, meses e anos, entre outros conceitos que tenham 

esse mesmo objetivo. 

Utilizando-se da linguagem jurídica, o tempo é um fato natural, ou seja, um fato jurídico 

em sentido estrito. Sílvio Venosa (2004, p. 378) afirma que podemos considerar como fatos 

jurídicos lato sensu “todos os acontecimentos que podem ocasionar efeitos jurídicos, todos os 

atos suscetíveis de produzir aquisição, modificação ou extinção de direitos”. Estes, ainda 

segundo o autor mencionado, podem ser fatos jurídicos strictu sensu, ou fatos naturais, como 

já discorrido, e atos jurídicos, que são aqueles no qual concorre a vontade humana, seja para 

ocasionar efeitos jurídicos ou não. 

Dentro da categoria dos atos jurídicos, encontramos os negócios jurídicos, como espécie 

de atos lícitos. O negócio jurídico consiste no ato humano voluntário, com base em sua 

autonomia privada, que tem por objetivo gerar efeitos jurídicos atinentes a esse ato, 

precipuamente, criar, modificar, extinguir, transferir, adquirir ou resguardar direitos. 

Então, o tempo consiste em fato natural que, apesar, de se dar independentemente da 

vontade do homem, acarreta efeitos jurídicos de ordens diversas, sendo os mais conhecidos e 

dotados de relevância os efeitos decorrentes do instituto da prescrição. 

Esta diz respeito ao decurso de certo lapso temporal que, dependendo da situação, 

poderá dar ensejo à pretensão de criar, ou, constituir a pretensão de determinado indivíduo a 

novos direitos, bem como, poderá atuar de forma inversa, dando causa à extinção da 

pretensão. 

 

1.2.2 A prescrição 
 

Primeiramente, cabe comentarmos que no nosso ordenamento jurídico, o instituto da 

prescrição se revela em duas espécies: a prescrição aquisitiva e a extintiva. 
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A primeira é causa de aquisição de direitos, quando o titular destes vem os exercendo de 

forma contínua, fazendo nascer situação jurídica inatacável, como é o caso da usucapião. A 

segunda se revela contrária à primeira, uma vez que, ao invés do titular adquirir direitos, ao 

revés, há a perda da pretensão jurídica, ou, como afirma a doutrina quase que unanimemente, 

há a perda do direito de ação, em razão do seu não exercício pelo titular no prazo previsto 

para exercê-lo. Conforme o ilustre Caio Mário da Silva Pereira, 

Diferentemente da prescrição aquisitiva, que atua como força criadora, a extintiva ou 
liberatória conduz à perda da pretensão pelo seu titular negligente, ao fim de certo 
lapso de tempo, e pode ser, em contraste com a primeira, encarada como força 
destrutiva. (2005, p. 682-683) 

Ultrapassada a mencionada classificação, passemos à análise dos requisitos necessários 

à caracterização da prescrição. 

Conforme já mencionado, tais são os seguintes:  

1. a inércia do titular do direito violado, em não ajuizar ação exercitável para 

exigir o cumprimento deste; 

2. o decurso de certo lapso temporal no qual esse direito poderia ter sido exigido, 

devendo ser observado se neste curso não ocorrera nenhuma causa impeditiva, 

suspensiva ou interruptiva da prescrição. 

Em vista do exposto supra, verifica-se, de plano, que para restar caracterizada a 

ocorrência da prescrição, necessário se faz a existência de dois elementos essenciais, quais 

sejam, o decurso de certo lapso temporal e a inércia do titular do direito. 

O disciplinamento acerca do lapso temporal se dá caso a caso. Todavia, não havendo 

regulamentação específica, segue o prazo genérico disciplinado pela lei geral do determinado 

ramo do Direito, v. g., no Direito Civil, onde os prazos seguem as disposições do Código 

Civil, em especial as contidas nos arts. 205 e 206, ressalvados os casos que seguem disposição 

de lei específica. 

Em matéria tributária, conforme preceitua o art. 174, do Código Tributário Nacional, o 

prazo prescricional para ajuizar “ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 

(cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva.” 
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Outro aspecto essencial inerente à prescrição são as hipóteses de sua suspensão e sua 

interrupção. Importante trazermos à colação o seguinte ensinamento: 

A diferença essencial entre a interrupção e a suspensão é que nesta a prescrição 
continua a correr, computando-se o tempo anteriormente decorrido, enquanto 
naquela o tempo já escoado fica inutilizado, recontando-se o prazo por inteiro a 
partir da causa interruptiva. E se esta tiver sido um processo judicial, somente 
recomeça a contar do último ato nele praticado (Código Civil, art. 202, parágrafo 
único). (PEREIRA, 2005, p. 699) 

Essencial comentarmos, também, que pode ocorrer causa de impedimento da prescrição, 

que ocorre quando a causa impeditiva desta existe anteriormente à exigibilidade de 

determinada obrigação, constituindo óbice, por conseqüência, ao início da fluência do prazo 

prescricional. 

É interessante observarmos a peculiaridade existente entre a interrupção e a suspensão 

da prescrição. Conforme Sílvio Venosa, 

Nos casos de impedimento, mantém-se o prazo prescricional íntegro, pelo tempo de 
duração do impedimento, para que seu curso somente tenha início com o término da 
causa impeditiva. Nos casos de suspensão, nos quais a causa é superveniente, uma 
vez desaparecida esta, o prazo prescricional retoma seu curso normal, computando-
se o tempo verificado antes da suspensão. (2004, p. 647) 

Então, decorrido o lapso temporal disciplinado em lei para o exercício de um direito não 

adimplido, e o titular do direito violado não ingressando com uma ação no Judiciário com 

vistas a obter a tutela deste, permanecendo, destarte, inerte, faz nascer a inexigibilidade do 

cumprimento da obrigação vencida, em razão da ocorrência da prescrição. 

Todavia, cumpre observarmos que, com a ocorrência da prescrição, o credor perde o 

direito de exigir o adimplemento do direito violado, mas ao devedor é permitido que, 

espontaneamente, cumpra com a obrigação que já se tornara inexigível. 

Em outras palavras, o que queremos dizer é o seguinte: quando da ocorrência da 

prescrição, o credor não poderá mais exigir o cumprimento do direito violado, mas poderá ser 

beneficiado pelo seu cumprimento espontâneo, por parte do devedor, uma vez que esta 

conduta não encontra vedação nenhuma no nosso ordenamento jurídico, nem mesmo em 

razão do instituto da prescrição. 

 

 



 20

1.2.3 A prescrição intercorrente 
 

Como vimos, a prescrição tem lugar quando o titular de determinado direito violado não 

exige o seu cumprimento dentro do prazo legal. Ou seja, se esse sujeito não demandar uma 

ação na Justiça para ver cumprido o seu direito pelo devedor até o termo final do prazo 

prescricional, não obterá a tutela do seu direito. Ingressar em Juízo com tal ação, o titular até 

poderá ingressar, todavia esta será extinta com resolução do mérito, em razão da ocorrência 

da prescrição (art. 269, IV, do Código de Processo Civil). 

Em razão do exposto é que admitimos que a prescrição não extingue a ação, 

diretamente, uma vez que demandar ação para “tentar” obter tutela de direito prescrito, e, por 

conseqüência, inexigível, é possível, pois, como se diz popularmente, “o papel agüenta tudo”. 

O problema é que, quando o julgador verificar a ocorrência de prescrição do direito ao qual se 

busca a tutela, a ele só se apresentará a opção da extinção do feito, inclusive, com resolução 

do mérito. 

Mas, se a ação é intentada antes de decorrido o prazo prescricional, tal estará apta a 

tramitar regularmente. 

Não obstante, devemos observar que quando a ação é proposta, deve ser procedida à 

citação do sujeito passivo para que tome ciência da existência da demanda, possibilitando a 

este a faculdade de defender-se, tendo em vista que a citação se constitui em pressuposto 

processual de existência. 

Conforme preceitua o art. 202, I, do novo Código Civil, o “despacho do juiz, mesmo 

incompetente, que ordenar a citação”, interrompe a prescrição, “se o interessado a promover 

no prazo e na forma da lei processual”. 

De acordo com Vilson Rodrigues Alves, 

Em se dando o exercício da pretensão e da ação de direito material em juízo, por 
meio da ação de direito processual, interrompe-se a fluência do prazo material de 
exercício daquela se ocorre a citação do legitimado passivo, com retroeficácia à data 
da propositura se feita “no prazo e na forma da lei processual” (art. 202, I, do 
Código Civil), ou com eficácia a partir da data de sua efetivação, se feita sem 
observância das regras jurídicas do art. 219 do Código de Processo Civil (cp. Art. 
219, § 4º). (2003, p. 666) 

A lição esposada supra traz à tona a questão da aparente colidência entre as disposições 

do art. 219, caput, in fine, do Código de Processo Civil e do art. 202, I, do novo Código Civil. 
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Contudo, deve ser feita uma interpretação sistemática entre estas normas, com o fim de 

harmonizá-las, daí que “da conjugação dessa regra com as disposições do art. 219 decorre que 

o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e que a efetivação do ato citatório 

faz com que os efeitos interruptivos retroajam até a data da propositura da demanda.” 

(NEGRÃO; GOUVÊA, 2007, p. 326). 

Uma vez interrompida a prescrição, nos moldes acima vistos, esta tem seu prazo 

reiniciado, e aí, após a prática de todo ato processual, tal prazo tem sua contagem reiniciada. 

Esse entendimento é resultado de construção doutrinária e jurisprudencial, e essa modalidade 

de prescrição recebeu a denominação de prescrição intercorrente, ou seja, aquela que se dá 

dentro do processo, após a prolação do despacho do magistrado determinando a citação, que 

tem o condão de interromper a prescrição, com efeito retroativo à data da propositura da ação, 

caso se dê o transcurso do prazo prescricional após a prática de um ato processual. 

A seu respeito, devemos observar que o mandamento contido no parágrafo único do 

mesmo artigo preceitua que “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a 

interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”, legitimando legalmente este 

instituto. 

Acerca de seus elementos essenciais, vejamos novamente o que diz Vilson Rodrigues 

Alves: 

Os elementos essenciais à caracterização da prescrição intercorrente são os 
mesmos que se exigem à caracterização da prescrição [...] 
A referência que se faça à caracterização empírica da prescrição implica a 
coexistência a) da possibilidade da pretensão, b) prescritibilidade da pretensão e c) 
tempus. 
[...] 
Em se tratando da prescrição dita intercorrente, alude-se ainda d) à relação 
jurídica processual em que, recomeçada a fluência do c) tempus, se dê seu 
transcurso sem a) o exercício da pretensão submetida a b) prazo prescricional. 
(grifamos) (Idem, p. 666-667) 

Então, podemos chegar à conclusão que a prescrição intercorrente é espécie do gênero 

prescrição, a qual abrange a noção da prescrição comum e da prescrição dita intercorrente. E, 

em decorrência disso, podemos afirmar que a prescrição intercorrente é instituto de direito 

material, tal qual a prescrição, apesar daquela só se operar já no âmbito de um processo 

ajuizado. 

Como já mencionado retro, a prescrição intercorrente tem seu curso reiniciado a cada 

ato praticado no processo. Em caso de paralisação do feito por longo período de tempo, desde 
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que em virtude de inércia do demandante, e se, do último ato praticado, decorrer prazo igual 

ao de prescrição da pretensão do direito ao qual se busca tutela, está configurada a ocorrência 

daquela. Acerca do tema, vejamos o que diz Arruda Alvim: 

Por último ato entenda-se, em caso de paralisação, o derradeiro ato praticado num 
processo, antes da paralisação; e, ainda, compreende-se na noção de último ato a 
hipótese da sentença final, à qual nada se suceda. Não se deve admitir a ocorrência 
de prescrição se não houver inércia do credor; e, minudeando mais, igualmente não 
deve ser havida como configurada prescrição intercorrente se não há inércia do 
credor e autor em processo de conhecimento ou em execução. 
Referidos textos [art. 173, do Código Civil de 1916 e art. 202, parágrafo único, do 
Código Civil de 2002] abrangem “qualquer interrupção da prescrição”, e não apenas 
a interrupção da prescrição que se verifica com a propositura da ação. O que se 
quer dizer é que com o curso normal do processo, a cada ato “renova-se” ou 
“revigora-se” o estado da prescrição interrompida, porquanto o andamento do 
processo, com a prática de atos processuais significa, em termos práticos, a 
manutenção desse estado. E só a partir da inércia, quando ao autor couber a 
prática de ato, e este não vier a ser praticado, durante prazo superior ao da 
prescrição, é que ocorrerá a prescrição intercorrente. [...] Pode-se dizer que 
parte substancial do que está subjacente à possibilidade de prescrição intercorrente 
liga-se a um “ônus permanente” que pesa precipuamente sobre o autor, que é o de 
que, tendo iniciado o processo, deve diligenciar para que este caminhe, com vistas 
ao seu término. (grifo nosso) (ALVIM, Arruda. Da Prescrição Intercorrente. In: 
CIANCI, 2005, p. 26-27) 

Atualmente, com o novo regramento do art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil, o 

Juiz pode, de ofício, reconhecer a prescrição acerca de qualquer pretensão, tenha esta como 

objeto o cumprimento de direitos patrimoniais ou não. 

Óbvio que, se ao Magistrado é possível reconhecer a prescrição ex officio, também lhe é 

possibilitado o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, que deverá conduzir à 

extinção do feito com resolução do mérito, a teor do art. 269, IV, do Código de Processo 

Civil: “art. 269. Haverá resolução de mérito: [...] IV - quando o juiz pronunciar a decadência 

ou a prescrição”, tal qual em caso de reconhecimento da prescrição. 

 

1.3 A prescrição no Direito Tributário 
 

Em todos os ramos do Direito, os institutos da prescrição e da decadência têm a mesma 

finalidade, respectivamente, a extinção da pretensão para o titular de um direito violado e a 

extinção do próprio direito, bem como, quase sempre, possuem o mesmo significado, uma vez 

que devem ser observadas as peculiaridades existentes em cada ramo do Direito. 
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No Direito Tributário, os dois institutos são regulados diretamente pelo Código 

Tributário Nacional, que assim dispôs nos seus arts. 173 e 174: 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado; 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente 
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a 
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer 
medida preparatória indispensável ao lançamento. 
 
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 – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 118/2005) 
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. 

No art. 173 temos a disciplina da decadência da obrigação tributária. Com a prática do 

fato gerador pelo sujeito passivo, descrito na norma da hipótese de incidência, gera-se a 

obrigação tributária. Todavia, para a obrigação tributária tornar-se exigível, deve ser 

procedido ao lançamento tributário, que tem o condão de constituir o crédito tributário, 

declarando, por conseqüência, aquela. 

Ou seja, a obrigação tributária só pode ser exigida após ser constituída em um crédito 

tributário, através do lançamento tributário. 

Após o crédito tributário ser constituído, o contribuinte é notificado a pagá-lo ou então a 

impugná-lo administrativamente. Se houver o pagamento, o crédito é extinto, conforme 

disposição do art. 156, I, do Código Tributário Nacional. Todavia, se o contribuinte pleiteia 

junto à Administração Fazendária a impugnação do crédito, este poderá ter o pleito atendido 

ou não. 

O exposto revela outra peculiaridade acerca da constituição do crédito tributário: este só 

estará definitivamente constituído, após o decurso do prazo dado ao contribuinte para 

impugná-lo ou após prolação de decisão administrativa irreformável, caso não tenha, óbvio, 

havido o seu pagamento. A partir daí tem início o curso do prazo prescricional. 
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O lançamento pode se dar através de três modalidades: de ofício, por declaração e por 

homologação. 

O lançamento de ofício, ou direto, é feito por iniciativa da autoridade administrativa, 

não havendo necessidade de qualquer colaboração do sujeito passivo neste mister. 

O lançamento por declaração, conforme preceitua o art. 147, do Código Tributário 

Nacional, é aquele “efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, 

quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa 

informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação”. 

E o lançamento por homologação, ou, como preferem alguns autores, autolançamento, é 

aquele em que o sujeito passivo tem o dever de pagar o tributo antecipadamente, sem prévio 

exame da autoridade administrativa no tocante à sua determinação e apuração do montante 

devido. De acordo com Hugo de Brito Machado, 

Objeto da homologação não é o pagamento, como alguns tem afirmado. É a 
apuração do montante devido, de sorte que é possível a homologação mesmo 
que não tenha havido pagamento. É certo que a autoridade administrativa não 
está obrigada a homologar expressamente a apuração do valor do tributo 
devido e a homologação tácita somente acontece se tiver havido o pagamento 
antecipado. Esta é a compreensão que resulta da interpretação do § 1º, combinado 
com o § 4º do art. 150 do CTN. A homologação tácita, a que se refere o § 4º, 
consubstancia a condição de que estava o pagamento a depender para extinguir o 
crédito tributário. Entretanto, se o contribuinte praticou a atividade de apuração, 
prestou à autoridade administrativa as informações relativas aos valores a 
serem pagos (DCTF, GIA etc), e não efetuou o pagamento, pode a autoridade 
homologar a apuração de tais valores e intimar o contribuinte a fazer o 
pagamento, com a multa decorrente do inadimplemento do dever de pagar 
antecipadamente, sob pena de imediata inscrição do crédito tributário então 
constituído como Dívida Ativa. Ter-se-á, então, um lançamento por 
homologação sem antecipação do pagamento correspondente. O que 
caracteriza essa modalidade de lançamento é a exigência legal de pagamento 
antecipado. Não o efetivo pagamento antecipado. (grifamos) (2006, p. 195) 

Como já mencionado, depois de constituído definitivamente o crédito tributário, tem 

início o curso do prazo prescricional para a Fazenda Pública demandar ação para cobrá-lo. 

Conforme vimos, o art. 174, do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo para a 

Fazenda Pública cobrar judicialmente o crédito tributário constituído definitivamente é de 

cinco anos. “Tal prazo é contado da constituição definitiva do crédito, isto é, da data em que 

não mais admita a Fazenda Pública discutir a seu respeito, em procedimento administrativo.” 

(Idem, p. 235). 
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É oportuno fazermos referência ao entendimento que existia em relação ao crédito 

referente às contribuições para a Seguridade Social. Como se sabe, tais também são cobrados 

através de execução fiscal. Com fundamento no art. 46, da Lei nº 8.212/1991, defendia-se que 

o prazo prescricional era de dez anos, em razão da dicção expressa do artigo em comento: “O 

direito de cobrar os créditos da Seguridade Social, constituídos na forma do artigo anterior, 

prescreve em 10 (dez) anos.”. 

Tal entendimento resta prejudicado atualmente, em função da recente decisão do 

Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: 

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. DO ARTIGO 45 DA LEI 8.212, DE 1991. 
OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CONSTITUIÇÃO. 
1. As contribuições sociais, inclusive as destinadas a financiar a seguridade 
social (CF, art. 195), têm, no regime da Constituição de 1988, natureza 
tributária. Por isso mesmo, aplica-se também a elas o disposto no art. 146, III, 
b, da Constituição, segundo o qual cabe à lei complementar dispor sobre 
normas gerais em matéria de prescrição e decadência tributárias, 
compreendida nessa cláusula inclusive a fixação dos respectivos prazos. 
Conseqüentemente, padece de inconstitucionalidade formal o artigo 45 da Lei 
8.212, de 1991, que fixou em dez anos o prazo de decadência para o lançamento 
das contribuições sociais devidas à Previdência Social. 
2. Argüição de inconstitucionalidade julgada procedente. 
(grifo nosso) 1 

Todavia, cabe fazermos uma breve análise acerca da ocorrência da prescrição em 

relação aos créditos tributários sujeitos a lançamento de ofício e aos sujeitos à lançamento por 

homologação, tendo em vista que ela se dará em momentos distintos em cada um. 

 

1.3.1 Prescrição do crédito tributário sujeito a lançamento de ofício 
 

Quanto ao tributo cuja correspondente obrigação tributária é sujeita ao lançamento de 

ofício, este estará definitivamente constituído após decurso do prazo para impugnação dele ou 

após prolação de decisão administrativa irreformável. 

Tornando mais claro, como o crédito tributário é lançado de ofício, o contribuinte é 

notificado já para pagá-lo, ou, caso deseje, contestar a cobrança na via administrativa. Se o 

sujeito passivo deixar o prazo para defesa transcorrer in albis, o crédito estará definitivamente 

constituído, bem como, caso apresente impugnação, após a prolação de decisão irreformável 
                                                 
1 Superior Tribunal de Justiça. Argüição de Inconstitucionalidade no Recurso Especial nº 616.348 – MG. Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki. Órgão Julgador: Corte Especial. Julg.: 15.08.2007. DJ de 15.10.2007, p. 210. 
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da contencioso administrativo no âmbito da Administração Fazendária, ou, a teor do Código 

Tributário Nacional, Administração Tributária. 

Então, da constituição definitiva do crédito tributário, tem início a contagem da 

prescrição qüinqüenal. 

Neste ponto é essencial comentarmos que o crédito tributário é exigível ao contribuinte 

para que este o satisfaça voluntariamente, ou seja, que este pague espontaneamente, logo que 

receba a notificação. O crédito tributário tão só definitivamente constituído não tem força 

executiva. 

Todo processo executivo deve ter por objeto a cobrança de determinado débito 

consubstanciado em um título executivo. 

Então, faz-se necessário à Fazenda Pública buscar uma forma de dar força executiva a 

este crédito, o que ocorre quando da inscrição em dívida ativa. O crédito tributário 

regularmente inscrito em dívida ativa tem a seu favor um instrumento que lhe confere o poder 

de ser executado diretamente. Tal instrumento é a Certidão de Dívida Ativa. 

A Certidão de Dívida Ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, conforme 

preceitua o art. 585, VII, do Código de Processo Civil. Tal título goza de presunção de 

liquidez e certeza, tendo em vista o disposto no art. 3º, caput, da Lei nº 6.830/1980, além do 

disposto no art. 204, do Código Tributário Nacional. Tal presunção, apesar de relativa, à vista 

do teor do parágrafo único de ambos os retromencionados artigos, só poderia ser 

desconstituída por prova inequívoca, cujo ônus é imputado ao contribuinte devedor / 

executado. 

Tratamos da necessidade da inscrição em dívida ativa do crédito tributário para 

mencionarmos a peculiaridade de que tal procedimento (de inscrição do crédito tributário em 

Dívida Ativa) irá se dar no decorrer do prazo prescricional qüinqüenal. Se tal se der após 

ultrapassado esse prazo, o crédito estará prescrito, não havendo se falar mais em exigibilidade 

dele.  

Cumpre-nos salientar que o § 3º, do art. 2º da Lei de Execução Fiscal contém o seguinte 

mandamento: 

Art. 2º [...] 
[...] 
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§ 3º A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, 
será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e 
suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 (cento e oitenta) 
dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele 
prazo. 

Ou seja, conta-se, ainda, com o benefício dessa regra de suspensão da prescrição, o que 

pode até ocasionar um prazo maior, que pode chegar ao limite máximo de cinco anos e cento 

e oitenta dias (não há se falar em cinco anos e meio), para ocorrer a prescrição. Todavia, em 

razão de tratar de matéria reservada à Lei Complementar, este dispositivo não deve persistir. 

O art. 174, do Código Tributário Nacional, cujo status é de lei complementar, dispõe que o 

prazo prescricional é de cinco anos, como temos referido constantemente. Vejamos 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ART. 2º, § 3º, DA LEI 6.830/80. PRAZO DE 180 
DIAS. NÃO-APLICAÇÃO. SUPREMACIA DO ART. 174 DO CTN. 
1. O art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 
ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação deve sofrer os 
limites impostos pelo art. 174 do CTN. Precedentes. 
2. Prescrição reconhecida. 
3. Recurso especial a que se nega provimento. 
(grifamos) 2 

Todavia, devemos fazer a ressalva que esta regra de suspensão prevalece quando se 

tratar de inscrição em dívida ativa de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública. 

 

1.3.2 Prescrição de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação 
 

Em princípio, cabe afirmarmos que nem toda obrigação tributária se sujeita ao 

lançamento de ofício. Pelo contrário, os principais tributos de competência da União, 

considerados principais em decorrência de serem responsáveis pelo maior volume de 

arrecadação em comparação com os outros, quais sejam, o Imposto de Renda (pessoa física e 

pessoa jurídica), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), são sujeitos a lançamento por 

homologação. 

Repetimos novamente que da constituição definitiva do crédito tributário, tem início a 

contagem da prescrição qüinqüenal. 
                                                 
2 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 611.536 – AL. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. Órgão 
Julgador: Primeira Turma. Julg.: 10.04.2007. DJ de 14.05.2007, p. 250. 
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Entretanto, quando se dá a constituição definitiva de um crédito tributário sujeito a 

lançamento por homologação? 

A resposta é clara: quando se der a homologação, pelo sujeito ativo, da apuração do 

montante devido ou pagamento do tributo antecipadamente pelo sujeito passivo. A situação 

seria bastante simples se não fosse por um problema de ordem prática e, inclusive, fática: 

raramente a autoridade fazendária homologa tal apuração ou pagamento. 

Talvez já prevendo essa hipótese, o legislador previu a possibilidade dessa 

homologação ser efetivada tacitamente, cuja solução reside no § 4º, do art. 150, do Código 

Tributário Nacional: 

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja 
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio 
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a 
homologa. 
[...] 
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se 
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente 
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação. (grifo nosso) 

Isto posto, verifica-se que a Fazenda Pública tem cinco anos, contados a partir da 

ocorrência do fato gerador, para homologar a apuração do montante devido pelo contribuinte, 

ou o pagamento antecipado do tributo, efetivando o lançamento do crédito tributário, expressa 

ou tacitamente, devendo ser observado que o prazo decadencial do direito de lançá-lo tem 

início no “primeiro dia do exercício [financeiro] seguinte àquele em que o lançamento poderia 

ter sido efetuado” (art. 173, I, do Código Tributário Nacional). 

Em função desta regra, podemos chegar a ter um período de quase seis anos entre o 

nascimento da obrigação tributária e o seu respectivo lançamento, sem que tenha havido 

decadência, ressalvados o caso de lançamento com vício formal (art. 173, II, do Código 

Tributário Nacional) e o caso de haver medida preparatória de lançamento a qual o 

contribuinte é notificado (art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional). Porém, 

não percamos de vista que tal lançamento poderá se dar tacitamente. Contudo, falemos em 

cinco anos, para efeito do presente estudo e em virtude dos entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais. 
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Após lançado tacitamente ou expressamente o crédito tributário, tem início o prazo 

prescricional, com o seu correspondente prazo qüinqüenal. 

E eis que é chegado o momento de verificarmos uma peculiaridade essencial no tocante 

à sistemática da decadência e da prescrição em relação às obrigações tributárias sujeitas ao 

lançamento por homologação: após a ocorrência do fato gerador, ou seja, do nascimento da 

obrigação, a Fazenda Pública pode chegar a ter quase onze anos para cobrar o seu crédito. 

Mas, como ressalvado no tocante à decadência, falemos em dez anos. 

Esta é a chamada tese do “cinco mais cinco”, ou seja, cinco anos para homologar a 

apuração do quantum do tributo e efetivar o lançamento (prazo decadencial), contado a partir 

do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que o lançamento poderia ter sido 

efetuado e mais cinco anos após o lançamento, que poderá ser homologado expressa ou 

tacitamente (inclusive antes dos cinco anos decadenciais, mas aqui estamos trabalhando com a 

hipótese que acarrete maior tempo), para ajuizar uma execução fiscal com o fim de efetuar a 

cobrança judicial. 

Tal é aceita pacificamente pelo Superior Tribunal de Justiça: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ISS – AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282/STF – FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL – PRESCRIÇÃO – TRIBUTO LANÇADO POR 
HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL – TESE DOS "CINCO MAIS CINCO"  
– PACIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO  – EREsp 435.835/SC –  SUMULA 
7/STJ – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO – 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – SÚMULA 284/STF – ESGOTAMENTO 
DE INSTÂNCIA – SÚMULA 207/STJ. 
1. Aplica-se o enunciado da Súmula 282/STF quando o recurso aponta violação à lei 
federal em relação à qual o Tribunal não tenha emitido juízo de valor. 
[...] 
3. O STJ, intérprete e guardião da legislação federal, firmou posição no sentido 
de que a extinção do crédito tributário, em se tratando de tributos lançados por 
homologação, não ocorre com o pagamento, sendo indispensável a homologação 
expressa ou tácita, e somente a partir daí é que se inicia o prazo prescricional 
de que trata o art. 168, I, do CTN (tese dos "cinco mais cinco"). 
[...] 
7. Recurso especial do autor parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. 
8. Recurso especial do Município não conhecido. (grifamos) 3 
 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PIS. 
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. LC Nº 118/2005. ART. 3º. NORMA DE 
CUNHO MODIFICADOR E NÃO MERAMENTE INTERPRETATIVA. NÃO- 
APLICAÇÃO RETROATIVA. POSIÇÃO DA 1ª SEÇÃO. JURISPRUDÊNCIA 
PACIFICADA NA CORTE ESPECIAL (AI NOS ERESP Nº 644736/PE). 
JUNTADA DE VOTO CITADO. DESNECESSIDADE. 

                                                 
3 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 721.322 – MS. Rel. Min. Eliana Calmon. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Julg.: 20.09.2007. DJ de 01.10.2007, p. 259. 
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1. Agravo regimental contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial 
da autora para, com base na jurisprudência predominante da Corte, declarar a 
prescrição, apenas, das parcelas anteriores a 05/1989, concedendo as demais, em 
ação objetivando a compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de 
PIS. 
2. Uniforme na 1ª Seção do STJ que, no caso de lançamento tributário por 
homologação e havendo silêncio do Fisco, o prazo decadencial só se inicia após 
decorridos cinco anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um 
qüinqüênio, a partir da homologação tácita do lançamento. Estando o tributo 
em tela sujeito a lançamento por homologação, aplicam-se a decadência e a 
prescrição nos moldes acima. Não há se falar em prazo prescricional a contar 
da declaração de inconstitucionalidade pelo STF ou da Resolução do Senado. 
Aplica-se o prazo prescricional conforme pacificado pelo STJ, id est, a corrente 
dos cinco mais cinco. 
3. A ação foi ajuizada em 04/05/1999. Valores recolhidos, a título de PIS, entre 
10/88 e 05/94. Não transcorreu, entre o prazo do recolhimento (contado a partir de 
05/1989) e o do ingresso da ação em juízo, o prazo de 10 (dez) anos. Inexiste 
prescrição sem que tenha havido homologação expressa da Fazenda, atinente 
ao prazo de 10 (dez) anos (5 + 5), a partir de cada fato gerador da exação 
tributária, contados para trás, a partir do ajuizamento da ação. 
[...] 
7. Pacificação total da matéria (prescrição), nada mais havendo a ser discutido, 
cabendo, tão-só, sua aplicação pelos membros do Poder Judiciário e cumprimento 
pelas partes litigantes. 
[...] 
9. Agravo regimental não-provido. 
(grifamos) 4 

É importante mencionarmos que há no âmbito doutrinário e jurisprudencial alguns 

posicionamentos defendendo que o prazo de 10 (dez) anos a que se faz alusão na hipótese de 

lançamento por homologação seria apenas de decadência, como se pode depreender do item 2 

(dois) da última jurisprudência citada. Todavia, não nos filiamos a tal posição, uma vez que, 

baseando-se nela, em se tratando de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação, 

da ocorrência do fato gerador do tributo até o ajuizamento de um executivo fiscal para cobrá-

lo, poderia decorrer mais de 15 (quinze) anos! 

Então, o melhor entendimento, neste caso, aponta que o prazo decadencial é de 5 

(cinco) anos para homologar, contado a partir da ocorrência do fato gerador do tributo, não 

havendo que se falar em prazo decadencial decenal. 

 

 

 

                                                 
4 Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 945.912 – SP. Rel. Min. José 
Delgado. Órgão Julgador: Primeira Turma. Julg.: 18.09.2007. DJ de 27.09.2007, p. 243. 
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2 A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO DA 

EXECUÇÃO FISCAL 

 

2.1 Da atividade financeira e tributária do Estado 
 

O homem necessita da vida em sociedade, uma vez que um ser humano, em regra, não é 

auto-suficiente para saciar todas as suas necessidades sem auxílio de outrem. E a vida em 

sociedade deve ser ordenada, havendo limites entre as liberdades individuais. 

O direito é produto da vida em sociedade, uma vez que necessita da intersubjetividade. 

“O ‘ser’ e o ‘outro’, convivendo, realçam o social, e, por certo, do fato social projetam-se 

interesses, carências e aspirações a suscitar regulação”. (COÊLHO, 2005, p. 4-5) 

A vida em sociedade fez surgir a necessidade de formalização das suas estruturas 

políticas, para que possibilitasse a sua organização. Então, o Estado vem a ser uma sociedade 

politicamente organizada. Sobre o assunto, é interessante conferir a douta lição de Paulo 

Bonavides, analisando a definição de Estado dada por Del Vecchio: 

Vale a pena de referir sua noção [de Del Vecchio] de que a Sociedade é o gênero, o 
Estado, a espécie; de que a organização estatal representa uma forma de Sociedade 
apenas, em concorrência e contraste com outras, mais vastas, como as religiões e as 
nacionalidades, cujos laços, embora de maior extensão e abrangendo por vezes 
efetivos humanos mais numerosos, carecem todavia de envergadura e da solidez do 
laço político, de suprema influência sobre os demais. (1998, p. 63) 

A noção de Estado conhecida hodiernamente foi construída ao longo da evolução 

humana. Atualmente, entende-se que, além de ser uma sociedade politicamente organizada, 

um Estado necessita promover o fim público, sendo este, essencialmente, o desenvolvimento 

social, proporcionando ao seu povo condições dignas de sobrevivência. Explicitemos seu 

objeto: se é uma sociedade organizada, tal se dá para que se atinja a um determinado fim que 

traduza o interesse comum de sobrevivência, nas melhores condições harmônicas possíveis. 

No tocante ao Estado brasileiro, a Constituição Federal de 1988, traz como princípios 

norteadores (fundamentos) da República Federativa do Brasil, a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 
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jurídico. E ainda dispõe que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente”(Constituição Federal, art. 1º, parágrafo único). 

Como já mencionado, o Estado deve promover o bem-estar social, através de suas 

atividades estatais, precipuamente aquelas inerentes às áreas de saúde, educação, segurança, 

habitação e infra-estrutura, para, dessa forma, atingir o seu escopo final, que consiste em seus 

interesses primários. Devemos observar que tais são revestidas de caráter essencial, em razão 

do interesse público nelas contidas. 

Todavia, o Estado necessita de dinheiro para fomentar seus gastos. Em conseqüência, 

faz-se necessária a captação de recursos financeiros para que o Estado desenvolva suas 

atividades. É em função dessa necessidade que este vai desenvolver sua atividade financeira. 

Kiyoshi Harada define tal da seguinte forma: 

Podemos conceituar a atividade financeira do Estado como sendo a atuação estatal 
voltada para obter, gerir e aplicar os recursos financeiros necessários à consecução 
das finalidades do Estado que, em última análise, se resumem na realização do bem 
comum. (2007, p. 36) 

Da citada lição, podemos partir para duas noções essenciais para o desenvolvimento da 

atividade financeira do Estado: as de receitas e despesas públicas. As receitas públicas podem 

ser classificadas em originárias e derivadas. 

As receitas públicas originárias são aquelas adquiridas diretamente pelo Estado, sob o 

regime de direito privado, através da exploração do seu patrimônio, como, por exemplo, a 

receita proveniente da cobrança de laudêmio ou aluguel, bem como a proveniente da atuação 

estatal na economia. 

As receitas públicas derivadas são aquelas que provêm da cobrança de tributos, cuja 

possibilidade é respaldada pelo poder de império (jus imperii) do Estado, que o legitima a 

instituir e cobrar as tais exações. 

As receitas públicas possibilitam a realização das atividades estatais, saldando, dessa 

forma, em tese, as despesas públicas, que consistem nos gastos estatais, precipuamente com 

suas atividades públicas essenciais, como fomentar as áreas de saúde, educação, segurança, 

habitação e infra-estrutura, como já mencionado. 

Essencial consignar que, no nosso ordenamento jurídico, as receitas e despesas públicas 

devem ser previamente aprovadas no orçamento (ou lei orçamentária). Importante, com 
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relação à lei orçamentária anual, trazer à baila a disposição contida no art. 2º, caput, da Lei nº 

4.320/1964: “A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a 

evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos 

os princípios de unidade, universalidade e anualidade.”. 

O ilustre Kiyoshi Harada afirma que “no Estado moderno, não mais existe lugar para 

orçamento público que não leve em conta os interesses da sociedade. Daí por que o orçamento 

sempre reflete um plano de ação governamental. Daí, também, seu caráter de instrumento 

representativo da vontade popular, o que justifica a crescente atuação legislativa no campo 

orçamentário.”(2007, p. 88). 

Voltando à questão das receitas públicas, cumpre destacarmos que o grande volume do 

que é arrecadado para compô-las, advém do recolhimento de tributos para o Estado, que, 

como já referido anteriormente, compõem receita pública derivada. 

Então, o Estado, no exercício da sua atividade tributária, que se dá através da 

Administração Fazendária, se utiliza de meios próprios, disciplinados em lei, máxime no 

Código Tributário Nacional, bem como na própria Constituição Federal, para verificar a 

prática, pelo particular (contribuinte), de fatos descritos em lei como tributáveis (ocorrência 

do fato gerador descrito na norma de hipótese de incidência), para proceder à apuração, 

formalização e cobrança do tributo devido (lançamento tributário). 

É bastante comum o contribuinte resistir a tal cobrança. Depois de definitivamente 

constituído, ou seja, não havendo pagamento ou impugnação, no prazo legal, ou ainda, após o 

trânsito em julgado da decisão da impugnação, o débito fiscal está apto a ser inscrito em 

dívida ativa. Conforme preceitua o art. 201, do Código Tributário Nacional, “constitui dívida 

ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição 

administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou 

por decisão final proferida em processo regular.”. 

Após inscrito em dívida ativa, o débito tributário inadimplido goza de presunção de 

liquidez e certeza, como já mencionado retro, só podendo ser desconstituído por prova 

inequívoca, cujo ônus da prova é imputado ao contribuinte/devedor. 

O procedimento de inscrição em dívida ativa tem uma razão de ser. Como tal confere ao 

débito presunção de liquidez e certeza, por conseqüência, lhe dá força executiva. O art. 585, 



 34

VII, do Código de Processo Civil, estabelece que a Certidão da Dívida Ativa da Fazenda 

Pública da União constitui-se em título executivo extrajudicial. A Certidão de Dívida Ativa é 

o título que deve aparelhar, necessariamente, o processo executivo para cobrar os débitos 

fiscais inadimplidos pelo contribuinte, denominado Ação de Execução Fiscal, cujo 

procedimento é regulado pela Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 

 

2.2 Dos executivos fiscais 
 

A Fazenda Pública, para ver seus créditos, de natureza tributária ou não, satisfeitos, tem 

a sua disposição a ação de Execução Fiscal. Tal ação é, em essência, uma execução por 

quantia certa, qualificada pelo sujeito que integrará o pólo ativo da demanda, que será a 

Fazenda Nacional, Estadual, Municipal ou Distrital, ou ainda suas respectivas autarquias, não 

sendo admitido o litisconsórcio ativo. 

No nosso ordenamento jurídico, o direito processual civil, inspirado no processo civil 

italiano, exige que todo processo executivo tenha como fundamento um título executivo, 

revelando a adoção da teoria da nulla executio sine titulo. O Código de Processo Civil prevê a 

existência de títulos executivo judiciais (art. 475-N) e extrajudiciais (art. 585). O título 

executivo apto a aparelhar o feito em comento é a Certidão de Dívida Ativa, sendo esta título 

extrajudicial, a qual já fizemos breve comentário. 

Ajuizada a Execução Fiscal, o despacho do Juiz, deferindo a petição inicial importa em 

ordem para que se proceda a citação do executado, em regra, por via postal, para pagar o 

débito ou garantir o Juízo, no prazo de cinco dias. Vencido esse prazo e não havendo 

nenhuma diligência do executado, poderá se proceder à penhora de qualquer bem seu, desde 

que não seja definido em lei como impenhorável. 

O executado poderá ajuizar Embargos à Execução, processo de conhecimento no qual 

poderá exercitar sua defesa, uma vez que na Execução Fiscal, como todo processo executivo, 

não cabe a discussão de mérito. Todavia, o executado só poderá ajuizar estes se tiver 

garantido o Juízo, no prazo legal, conforme preceitua o art. 16, da Lei de Execução Fiscal. 

Todavia, ultimamente, vem sendo admitida, por parte da doutrina e da jurisprudência 

pátrias, sem qualquer fundamento legal para tanto, a possibilidade de interposição de exceção 
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de pré-executividade, como forma de defesa endoprocessual do devedor, uma vez que esta é 

interposta no interior do próprio feito executivo. 

Não obstante, mesmo a doutrina e a jurisprudência formada em torno deste 

entendimento, somente consideram admissível esta exceção quando os vícios, por este meio 

alegados, não exigirem produção de provas mais complexas, sendo, portanto, necessariamente 

tão manifestos que o controle exercido pelo Juiz sobre a petição inicial e o material a ela 

acostado deveria resultar no seu indeferimento e conseqüente extinção do feito. Dessa forma, 

entendemos que só é possível a apresentação desta exceção quando os vícios alegados possam 

ser conhecidos de ofício pelo Juiz, incluindo-se entre eles, a partir da reforma do art. 219, § 

5º, do Código de Processo Civil, a verificação ex officio da ocorrência da prescrição. 

Prosseguindo, caso não sejam opostos Embargos à Execução, ou estes, se opostos sejam 

julgados improcedentes, ou ainda, não sendo acolhida possível exceção de pré-executividade 

alegada incidentalmente, deve-se proceder à satisfação do débito exeqüendo, prosseguindo 

com o regular trâmite do processo executivo. 

Observe-se que o fim normal de uma ação de execução é a satisfação do débito 

exeqüendo, uma vez que toda execução tende apenas à satisfação do credor. Qualquer outro 

fim, no âmbito de um feito executivo, que não a satisfação do crédito deste, constitui-se em 

fim anômalo. 

Mas, o grande problema de um feito executivo e, principalmente, de uma Execução 

Fiscal reside na satisfação do credor. Este procede a diligências em busca de bens do devedor 

para satisfazer o débito objeto da execução. Contudo, raramente são encontrados bens hábeis 

a satisfazer tal débito. 

Neste momento, o processo executivo encontra óbice ao seu prosseguimento, razão pela 

qual, só resta uma alternativa ao credor: requerer a suspensão do feito, até que o executado 

pague espontaneamente ou que seja localizado algum bem deste passível de vir satisfazer o 

débito exeqüendo. 

Contudo, pode ser que jamais ocorra alguma das duas hipóteses acima elencadas, 

ficando o feito paralisado indefinidamente. Então, com o tempo, foi sendo constatado que 

grande parte dos executivos fiscais ficavam esquecidos nas prateleiras do Judiciário por todo 
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o país, dada a ausência de bens para satisfazer o débito exeqüendo, além da falta de 

pagamento. 

Em decorrência, podia-se indagar: tais processos ficariam ativos, embora inertes, por 

toda a eternidade? Ou caberia a extinção destes, tendo em vista a insegurança jurídica trazida 

pela eternização das dívidas fiscais? Caberia ao Magistrado pôr fim a essa insegurança? 

Tais questionamentos encontrariam diversas respostas distintas, mas todas acabariam 

por tocar um determinado aspecto: o reconhecimento da prescrição de forma intercorrente. 

 

2.3 A prescrição intercorrente em face dos executivos fiscais 
 

Preliminarmente, cabe analisarmos as possibilidades mais recorrentes de paralisação de 

uma Execução Fiscal. 

A paralisação do feito executivo fiscal pode se dar em razão de diversos fatores, 

ocasionados por quaisquer das partes, individualmente ou por mútuo acordo, bem como pelo 

próprio Poder Judiciário. Não obstante, torna-se oportuno discorrermos acerca dos dois 

fatores que têm maior ocorrência: o pedido de suspensão, e, posteriormente, arquivamento, 

com fulcro no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, bem como em razão da própria demora no 

mecanismo do Poder Judiciário. 

Interessante comentar a possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente em 

ambos os casos referidos. 

 

2.3.1 Da paralisação da execução fiscal ocasionada pelo Poder Judiciário 
 

É bastante comum o processo executivo fiscal ficar paralisado em razão do próprio 

mecanismo do Judiciário, uma vez que a Fazenda Pública ajuíza esse, mas, na grande maioria 

dos casos, não tem condições de exercer controle para ficar diligenciando em um único 

processo, em função dos milhares feitos dos quais é parte e que tramitam no Judiciário, bem 

como em razão do número reduzido de procuradores existentes. 
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Então, temos aqui duas situações distintas: a paralisação do feito ocasionada pela 

Fazenda Pública, e a paralisação do feito em função da demora do próprio poder Judiciário. 

Comentemos, primeiramente, os aspectos acerca da paralisação do feito em função da 

demora do próprio mecanismo do Poder Judiciário. 

Como já dito, a Fazenda Pública ajuíza os executivos fiscais, todavia, fica no aguardo 

de deferimento da exordial e determinação de citação e demais atos do processo pelo 

Magistrado, bem como do cumprimento dos expedientes relativos ao processo por parte da 

estrutura do Poder Judiciário. 

Importante consignarmos que a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente de 

todos os atos do feito executivo fiscal, consoante dicção do art. 25, da Lei nº 6.830/1980: “Na 

execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita 

pessoalmente.”. 

É óbvio que, se a própria estrutura administrativa do Judiciário acarreta a paralisação de 

um determinado processo, incabível se torna a responsabilização e conseqüente penalização 

da Fazenda Pública, que demandou o processo regularmente, atendendo a todos os requisitos 

processuais impostos por lei, inclusive, tendo procedido ao ajuizamento antes de decorrido o 

prazo prescricional do objeto para qual se busca tutela jurisdicional. 

Logo, não assiste razão para o reconhecimento da prescrição intercorrente em tal 

circunstância. Inclusive, é condição sine qua non para o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, que a paralisação do processo se dê em virtude da Fazenda Pública exeqüente 

não praticar ato processual que lhe competia, caracterizando aí a sua inércia, desde que 

regularmente intimada, além, é óbvio, do transcurso do prazo prescricional. 

Essencial conferirmos algumas decisões dos nossos tribunais a respeito do tema em 

comento: 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CITAÇÃO - ANDAMENTO DO 
PROCESSO - SERVIÇO JUDICIARIO - SUMULAS 78 DO TFR E 106 DO STJ. 
Não se consuma a prescrição intercorrente pela demora da citação por motivo 
inerente ao mecanismo da justiça. Aplicação da Súmula 106 do STJ. 
Recurso improvido. (grifo nosso) 5 
 

                                                 
5 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 67.136 – PR. Rel. Min. Garcia Vieira. Órgão Julgador: 
Primeira Turma. Julg.: 02.08.1995. DJ de 04.09.1995, p. 27811. 
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PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTOS DESAPARECIDOS POR 
VÁRIOS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: INEXISTÊNCIA, POIS 
O FISCO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR FALHA DA JUSTIÇA. 
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 106 DESTA CORTE E 78 DO EXTINTO TFR. 
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (grifo nosso) 6 
 
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. 
IMPULSÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE 
CREDORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 
PARALISAÇÃO DO PROCESSO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR. 
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 
I - Em sede de execução fiscal, o mero transcurso do tempo, por mais de cinco 
anos, não é causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se para à 
paralisação do processo de execução não concorre o credor com culpa. Assim, 
se a estagnação do feito decorre da suspensão da execução determinada pelo próprio 
juiz em face do ajuizamento de anulatórias de débito fiscal a serem julgadas, em 
conjunto, com os embargos do devedor opostos, em razão da conexão havida entre 
elas, não é possível reconhecer a prescrição intercorrente, ainda que transcorrido o 
qüinqüídio legal. 
II - Recurso Especial provido. (grifo nosso) 7 
 
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARALISAÇÃO 
DO PROCESSO NÃO IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. O mero transcurso de prazo não é causa bastante para que seja reconhecida 
a prescrição intercorrente, se a culpa pela paralisação do processo executivo 
não pode ser imputada ao credor exeqüente. 
2. Se a suspensão do processo decorre de determinação expressa do Juízo 
processante em face da oposição de embargos do devedor, não se pode reconhecer a 
prescrição intercorrente, ainda que transcorrido o lustro prescricional. 
3. Recurso especial provido. (grifo nosso) 8 
 
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA DO 
EXEQÜENTE. INEXISTÊNCIA. 
- Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, 
por motivos alheios à vontade do autor, não justifica o acolhimento da argüição 
de prescrição ou decadência. (Súmula 106) (grifo nosso) 9 

Interessante comentar que alguns dos acórdãos citados, ao se referirem à questão da 

paralisação ocasionada pelo próprio Judiciário, aduzem até mesmo a impossibilidade de 

reconhecer a própria prescrição, dado que antes mesmo de promovida a citação do executado, 

tendo este entendimento sido, inclusive, objeto da Súmula nº 106, do Superior Tribunal de 

Justiça, cujo teor é o seguinte: “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 argüição de prescrição ou decadência.” 

                                                 
6 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 134.470 – ES. Rel. Min. Adhemar Maciel. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Julg.: 20.10.1998. DJ de 07.12.1998, p. 69. 
7 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 242.838 – PR. Rel. Min. Nancy Andrighi. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Julg.: 15.08.2000. DJ de 11.09.2000, p. 245. 
8 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 573.769 – MT. Rel. Min. Castro Meira. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Julg.: 20.04.2004. DJ de 28.06.2004, p. 282. 
9 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 827.948 – SP. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. Órgão 
Julgador: Terceira Turma. Julg.: 21.11.2006. DJ de 04.12.2006, p. 214. 
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Nesta perspectiva, observemos que o Código Tributário Nacional, antes da alteração 

promovida no seu art. 174, parágrafo único, inc. I, pela Lei Complementar 118/2005, 

dispunha que a prescrição se interrompia “pela citação pessoal feita ao devedor”. Razão do 

cabimento à referência a esta Súmula. 

Como se sabe, atualmente, conforme a referida alteração, a prescrição da ação para 

cobrança do débito tributário é interrompida “pelo despacho do juiz que ordenar a citação em 

execução fiscal” (art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional), não mais 

havendo em se falar na necessidade da citação pessoal do executado para que se opere a 

interrupção da prescrição. 

Este aspecto tem efeito também no tocante a que, se o Juiz despachar a exordial de 

execução fiscal deferindo-a, determinando a citação do executado, a prescrição que poderá 

ocorrer em relação ao respectivo executivo fiscal, será a que se dá de forma intercorrente, em 

razão da interrupção da prescrição ter se dado pelo mero despacho do Magistrado, e não pela 

citação do devedor. 

Logo, em decorrência do exposto, incabível se torna o reconhecimento da prescrição 

intercorrente quando a paralisação de uma Execução Fiscal é ocasionada pelo próprio Poder 

Judiciário. 

 

2.3.2 Da paralisação possibilitada pela disposição do art. 40, da Lei de 
Execução Fiscal 

 

Em relação à paralisação da execução fiscal em razão de não terem sido encontrados 

bens do devedor para satisfazer o débito exeqüendo, bem como de não ter sido encontrado o 

próprio devedor, a Lei de Execução Fiscal, desde sua origem já previa a possibilidade 

suspensão do feito, no seu art. 40, in verbis: 

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 
devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, 
não correrá o prazo de prescrição. 
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante 
judicial da Fazenda Pública. 
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor 
ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. 
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§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 
desarquivados os autos para prosseguimento da execução. 10 

A disposição, contida no art. 40 e parágrafos desta lei, veio possibilitar à Fazenda 

Pública que diligenciasse em busca de bens penhoráveis, em um período de um ano, no qual o 

processo ficaria suspenso, bem como o prazo prescricional, por período maior do que o 

admitido no processo civil comum, que admite a suspensão por convenção das partes durante 

6 (seis) meses, conforme preceitua o art. 791, II, c/c art. 792 c/c art. 265, II e § 3º, todos do 

Código de Processo Civil. 

Interessante notar que esta restrição, mesmo no âmbito do processo civil comum, vem 

sofrendo mitigação, sendo pertinente trazer à colação observação feita por Theotonio Negrão 

e José Roberto F. Gouvêa (2007, p. 922): “Este prazo pode ser superior a 6 meses, não se 

aplicando à hipótese o art. 265, II e § 3º, admitindo-se que a suspensão ‘seja prolongada pelo 

tempo necessário ao cumprimento da obrigação’ (RT 714/137, RJTAMG 60/62, maioria, 

67/214).” 

Todavia, decorrido o prazo de suspensão de um ano, e permanecendo a situação que a 

ensejou, o feito deverá ser arquivado, sem baixa na distribuição, denominado de arquivamento 

provisório dos autos. 

A problemática da prescrição intercorrente, no âmbito dos executivos fiscais, reside 

justamente na paralisação processual em razão desta possibilidade de arquivamento 

provisório. 

Durante o período em que o processo está suspenso ou arquivado, com base no art. 40, 

da Lei de Execução Fiscal, a Fazenda Pública exeqüente deveria estar diligenciando em busca 

do devedor ou de seus bens penhoráveis. Contudo, como já dito anteriormente, a Fazenda 

Pública, geralmente, não tem um número de procuradores condizente com a sua demanda. Ou 

seja, se, em regra, os seus procuradores não têm condições de estar diligenciando nos 

processos sem que sejam intimados de algum ato processual, como poderão estar buscando 

bens ou o paradeiro do devedor constantemente? Tal revela-se inviável. 

A diligência em busca do endereço do devedor ou de seus bens penhoráveis só ocorre, 

comumente, antes de ser pedida a suspensão, bem como quando os autos voltam com vista 

para a Fazenda Pública após decorrido o prazo de suspensão. Neste caso, em não se achando o 

                                                 
10 Redação original do artigo, antes da inserção do § 4º pela Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004. 
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devedor ou seus bens penhoráveis, só resta à Fazenda Pública requerer o arquivamento sem 

baixa do processo, com fulcro no § 2º do art. 40, da Lei de Execução Fiscal. 

Em decorrência, quando um executivo fiscal é remetido ao arquivo provisório, é muito 

comum que enquanto o Juiz, de ofício, não remeta os autos à respectiva procuradoria da 

Fazenda Pública, o processo fique paralisado. 

Tal possibilidade levou a que milhares de execuções fiscais ficassem paralisadas em 

todo o país, sem resolução. Como já mencionado anteriormente, ao Juiz era vedado o 

reconhecimento de ofício da ocorrência da prescrição intercorrente. Logo, verificou-se o 

congestionamento do Poder Judiciário, com milhares de executivos fiscais paralisados e sem 

resolução nem perspectiva de que viessem a ser resolvidos. 

E foi nesse contexto, que a jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive a do Superior 

Tribunal de Justiça foi, com o tempo, passando a admitir a ocorrência da prescrição 

intercorrente em face dos executivos fiscais, fundamentando-se na interpretação sistemática 

entre o art. 40, da Lei nº 6.830/1980 e o art. 174, do Código Tributário Nacional. 

Interessante, neste tocante, fazermos um breve retrospecto histórico. 

Consoante já dito, ao Magistrado não cabia reconhecer de ofício a ocorrência da 

prescrição, nem, por conseqüência, da que se dava de forma intercorrente, em razão da 

vedação expressa ao reconhecimento de tal ex officio, quando se tratava de direitos 

patrimoniais, consubstanciada na antiga redação do art. 219, § 5º, do Código de Processo 

Civil: “Não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da 

prescrição e decretá-la de imediato.”. 

Vejamos algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESARQUIVAMENTO POR ATO 
DO JUÍZO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. 
1. O desarquivamento da execução fiscal terá lugar quando localizados o devedor ou 
bens penhoráveis (art. 40 da Lei 6.830/80). 
2. A Fazenda Pública deve ser intimada do ato de desarquivamento da execução 
fiscal promovido de ofício pelo juízo da causa. 
3. Não pode o magistrado deixar de ouvir a Fazenda Pública sob o argumento 
de que a pretensão de cobrança do tributo já estaria prescrita, pois não cabe ao 
órgão julgador reconhecer de ofício a prescrição intercorrente de direito 
patrimonial. 
4. Recurso especial provido. 
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(grifamos) 11 
 
RECURSO ESPECIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO-DEMONSTRADO. 
DISSÍDIO PRETORIANO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.  
CDA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO.  
IMPOSSIBILIDADE . 
1. O conhecimento de recurso interposto com fulcro na alínea "c" do permissivo 
constitucional pressupõe a demonstração analítica da suposta divergência, não 
bastando a simples transcrição de ementa. 
2. É nula a CDA que não discrimina especificamente os valores concernentes a cada 
um dos exercícios financeiros, gerando prejuízos para o executado promover sua 
defesa. 
3. Em se tratando de direitos patrimoniais, incabível o reconhecimento da 
prescrição de ofício, devendo ser oportunamente invocada pelas partes 
envolvidas na lide, consoante o inserto nos arts. 194 do vigente Código Civil e 
219, § 5.º, do Diploma Processual Civil. 
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte. 
(grifamos) 12 
 
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.  DESPACHO 
DO JUIZ. EFEITOS. EXTINÇÃO "EX OFFICIO". IMPOSSIBIL IDADE.  
CPC, ART. 219, PAR. 5., E LEI NUM. 6.830/1980, ART. 40, PAR. 2. 
PRECEDENTE. 
1. Nas execuções fiscais interrompem-se a prescrição pelo despacho que ordena a 
citação do executado. 
2. Não pode o juiz, de oficio, decretar a extinção da execução fiscal, que envolve 
direitos patrimoniais, sob fundamento de prescrição cuja alegação incumbe a 
parte interessada. 
3. recurso especial conhecido e provido. 
(grifamos) 13 
 
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.  LEI N. 6830/80, ARTIGO 40. 
DESINTERESSE PELA CAUSA. FALTA DE BENS PENHORAVEIS. 
SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 
PRESCRIÇÃO. DIREITOS PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE  DA 
DECRETAÇÃO DE OFICIO. 
- Não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspendera o 
curso da execução. 
- decorrido o prazo maximo de um ano, serão os autos arquivados, podendo, a 
qualquer tempo, ser determinado o desarquivamento, para prosseguir a execução. 
- tratando-se de litigio de natureza patrimonial, não pode o juiz decretar a 
extinção do processo, pela prescrição, sem que seja invocada pela parte. 
- provimento do recurso. 
(grifamos) 14 

Ressaltemos que o devedor raramente acompanhava o feito para pedir, anos, às vezes 

décadas, depois, a extinção do feito. Então este ficava paralisado ad eternum, haja vista o 

exposto supra, ou seja, que ao Juiz não era permitido o reconhecimento da prescrição de 

ofício, somente se provocado pela parte executada. 
                                                 
11 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 588.124 – RS. Rel. Min. Castro Meira. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Julg.: 17.06.2004. DJ de 23.08.2004, p. 207. 
12 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 789.450 – RS. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Órgão 
Julgador: Segunda Turma. Julg.: 06.12.2005. DJ de 01.02.2006, p. 509. 
13 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 52.673 – RS. Rel. Min. Francisco Peçanha Martins. Órgão 
Julgador: Segunda Turma. Julg.: 17.09.1996. DJ de 11.11.1996, p. 43690. 
14 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 8.381 – RJ. Rel. Min. Hélio Mosimann. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Julg.: 03.04.1991. DJ de 29.04.1991, p. 5259. 
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Interessante mencionar, também, que não havia nenhuma norma legal expressa que 

disciplinasse a possibilidade de extinção dos executivos fiscais que se encontrassem por longo 

tempo paralisados, nem se cogitava do reconhecimento da prescrição, que se dava de forma 

intercorrente, ou seja, após o decurso do prazo prescricional, a contar do último ato 

processual. 

Ou seja, o exposto supra espelhava o pensamento jurídico da época, que vigorou até o 

fim da década de 1980, quando se dava excessiva importância às normas legais 

infraconstitucionais, em detrimento dos princípios, inclusive de ordem constitucional, 

perspectiva que mudou substancialmente após a Constituição Federal de 1988, razão porque 

atualmente se fala tanto em “constitucionalização do Direito”, sendo notável a tendência de se 

conferir supremacia aos princípios, precipuamente os de ordem constitucional, porque a 

Constituição é, na realidade, a norma onde todo o ordenamento jurídico do Estado retira o seu 

fundamento de validade, razão porque não se deve desrespeitá-la. 

Então, houve uma certa resistência em admitir até a possibilidade de se reconhecer a 

ocorrência da prescrição intercorrente em um executivo fiscal, embora esta fosse provocada, 

razão que fundamentou a existência de divergências no âmbito do próprio Superior Tribunal 

de Justiça. Essencial se faz citar a seguinte referência feita por Leandro Paulsen e René 

Bergmann Ávila ao voto vencido do Min. Ari Pargendler, do Superior Tribunal de Justiça, no 

Recurso Especial nº 38.297-1 / SP, trazendo aspecto de inexistência de prescrição 

intercorrente na execução fiscal: 

Vale transcrever o voto vencido proferido pelo Min. Ari Pargendler por ocasião do 
julgamento do REsp. 38.297-1/SP, em out/1996: “a teor do art. 40 da Lei nº 6.830, 
de 1980, ‘O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 
devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, 
não correrá o prazo de prescrição. § 1º Suspenso o curso da execução, será aberta 
vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º Decorrido o prazo 
máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens 
penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º Encontrados que sejam, 
a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 
prosseguimento da execução’. A aplicação desse dispositivo nada tem a ver com o 
artigo 174 do Código Tributário Nacional, que diz respeito ao prazo que o 
credor tem para ajuizar a execução fiscal; o artigo 40 da Lei nº 6.830, de 1980, 
disciplinou hipótese diversa, aquela em que a execução já foi ajuizada, abolindo 
a chamada prescrição intercorrente, que havia sido criada pelo direito 
pretoriano. Não há, por isso, qualquer conflito entre ambos os dispositivos legais; 
se houvesse, prevaleceria o artigo 40 da Lei nº 6.830, de 1980, porque à época da 
publicação desta, a prescrição da ação de cobrança do crédito tributário não 
constituía  matéria própria de normas gerais de direito tributário, natureza que só 
passou a ter com a promulgação da Constituição Federal de 1988, cujo artigo 146, 
III, letra b, então, incluiu a prescrição entre as matérias reservadas à lei 
complementar. Voto, por isso, no sentido de conhecer do recurso especial e dar-lhe 
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provimento para que a execução fiscal prossiga.” (grifo nosso) (PAULSEN; ÁVILA, 
2003, p. 356) 

Como o voto citado foi vencido, importante conferirmos a ementa da decisão do 

Recurso Especial em que foi proferido, já admitindo a interpretação sistemática da Lei de 

Execução Fiscal, em harmonia com o Código Tributário Nacional: 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. LEI 6.830, DE 22/09/1980, ARTS. 8., PAR. 
2. E 40. CTN, ART. 174. 
I  - OS ARTS. 8., PAR. 2., E 40 DA LEI 6.830, DE 22/09/1980, DEVEM SER 
INTERPRETADOS EM HARMONIA COM O PRINCIPIO GERAL DA 
PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DO CREDITO TRIBUTARIO, PREVI STO 
NO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES. 
II - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (grifo nosso) 15 

Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, em 1986, quando da vigência da 

Constituição anterior, já havia assentado o entendimento, de que o art. 40, da Lei de Execução 

Fiscal deveria ser interpretado em face do art. 174, do Código Tributário Nacional: 

EXECUÇÃO FISCAL. A INTERPRETAÇÃO DADA, PELO ACÓRDÃO  
RECORRIDO, AO ART. 40 DA LEI N. 6.830-80, RECUSANDO A 
SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR TEMPO INDEFINIDO, E A ÚNICA 
SUSCEPTIVEL DE TORNA-LO COMPATIVEL COM A NARMA DO A RT. 
174, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL , A 
CUJAS DISPOSIÇÕES GERAIS E RECONHECIDA A HIERARQUIA  DE 
LEI COMPLEMENTAR.  (grifo nosso) 16 

Então, como visto, a ausência de disposição legal expressa em admitir o reconhecimento 

de ofício da prescrição estava conduzindo grande parte dos feitos executivos ao caminho da 

eternidade, uma vez que, em sua grande maioria, o executado não comparecia aos autos para 

alegar a prescrição. Tal situação afrontava, no mínimo, o princípio da segurança jurídica, além 

do que, não existem dívidas imprescritíveis no nosso ordenamento jurídico. 

Apesar da mudança de entendimento por que vinham passando nossos tribunais – o 

Supremo Tribunal Federal, anteriormente à Constituição Federal de 1988; o Superior Tribunal 

de Justiça, após o advento da atual Constituição em vigor - reclamava-se reforma legal para 

possibilitar uma solução viável a essa questão. 

E foi nessa perspectiva que houve a inserção de um § 4º no art. 40 da Lei de Execução 

Fiscal, operada por força da Lei nº 11.051/2004, cujo preceito passaria a permitir ao 

Magistrado que reconhecesse, ex officio, a ocorrência da prescrição intercorrente. 

                                                 
15 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 38.297 – SP. Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro. Órgão 
Julgador: Segunda Turma. Julg.: 31.10.1996. DJ de 10.03.1997, p. 5941. 
16 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 106.217 – SP. Rel. Min. Octávio Gallotti. Órgão 
Julgador: Primeira Turma. Julg.: 08.08.1986. DJ de 12.09.1986, p. 16425. 
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2.4 A introdução do §4º no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 
 

Já dissemos que a antiga redação do art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil, vedava 

ao Juiz reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição quando a ação tratava de direitos 

patrimoniais. 

Todavia, quando entrou em vigor o novo Código Civil, este trazia a seguinte disposição 

no seu art. 194: “O juiz não pode suprir, de ofício, a alegação de prescrição, salvo se favorecer 

a absolutamente incapaz.”. 

Com a introdução da citada regra no nosso ordenamento, a doutrina, quase que por 

unanimidade, passou a defender que o art. 219, § 5º, do Código de Ritos, teria sido revogado, 

uma vez que o Magistrado, de ofício, poderia invocar a ocorrência da prescrição, mesmo que 

nesta restrita hipótese. 

Quanto à execução fiscal, podemos observar que a Lei nº 11.051/2004, que introduziu o 

§ 4º no art. 40, da Lei nº 6.830/1980, e passou a permitir o reconhecimento da prescrição 

intercorrente ex officio, veio anteriormente à própria alteração promovida no Código de 

Processo Civil. Eis o teor do referido dispositivo: “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.”. 

Como já dito, o instituto da prescrição intercorrente foi construído doutrinária e 

jurisprudencialmente, a partir dos dispositivos atinentes à prescrição. Pela primeira vez, na 

legislação atinente ao processo tributário, tal é consignado expressamente em um dispositivo 

legal. Não obstante ter vindo previsto em uma regra de constitucionalidade duvidosa. 

Contudo, não adentremos agora no mérito acerca da constitucionalidade do dispositivo 

em comento. Tal será debatido no próximo capítulo. Vamos nos ater a sua operação prática. 

Quando não são encontrados bens penhoráveis ou o devedor, resta à Fazenda Pública 

requerer a suspensão do executivo fiscal, com fulcro no caput do art. 40, da Lei de Execução 

Fiscal. O magistrado, ao deferi-la, deve dar novamente vista dos autos à Fazenda Pública, que, 

por intermédio do seu procurador, dará a ciência do despacho de suspensão. 

Findo o prazo anuo de suspensão, e persistindo a situação que ensejou seu pedido, o 

Juiz deve determinar o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, uma vez que não 
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haverá extinção do feito. Há entendimentos que defendem a necessidade de o Magistrado dar 

vista dos autos à Fazenda Pública após o decurso do prazo de suspensão, para esta requerer o 

que lhe for conveniente, inclusive, se for o caso, o próprio arquivamento previsto no § 2º do 

art. 40, da Lei de Execução Fiscal. 

O Juiz, ao determinar o arquivamento, deve remeter os autos novamente à exeqüente 

para que tome ciência disto. Decorrido o prazo prescricional, a contar da data desta decisão, 

deverá ser dado vista dos autos à Fazenda Pública para que se manifeste acerca da ocorrência 

da prescrição intercorrente. 

Nesse passo, essencial trazer à colação o comentário de Leonardo José Carneiro da 

Cunha, acerca da inserção desse novo procedimento na Lei de Execução Fiscal: 

Não se admitia [...] o reconhecimento de ofício pelo juiz da prescrição intercorrente 
na execução fiscal. 
A partir dessa mudança legislativa, passou a ser possível ao juiz, na execução fiscal, 
reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a 
Fazenda Pública. A inovação legislativa interferiu na jurisprudência já firmada no 
âmbito do STJ. Na execução fiscal, permite-se ao juiz conhecer de ofício a 
prescrição intercorrente, somente depois de ouvida previamente a Fazenda Pública. 
O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para se oportunizar à Fazenda Pública 
demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da 
prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, 
instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se assegura a garantia da moderna 
concepção do princípio do contraditório. 
[...] 
Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda 
Pública, será nula a decisão, em razão de um error in procedendo. Com efeito, não 
havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in 
procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de 
regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se 
anule a sentença que extinguir a execução. (2007, p. 311) 

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, já possui precedente nesse sentido: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DIREITO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, A 
PARTIR DA LEI 11.051/2004. 
1. A jurisprudência do STJ sempre foi no sentido de que "o reconhecimento da 
prescrição nos processos executivos fiscais, por envolver direito patrimonial, não 
pode ser feita de ofício pelo juiz, ante a vedação prevista no art. 219, § 5º, do Código 
de Processo Civil" (RESP 655.174/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 
09.05.2005). 
2. Ocorre que o atual parágrafo 4º do art. 40 da LEF (Lei 6.830/80), 
acrescentado pela Lei 11.051, de 30.12.2004 (art. 6º), viabiliza a decretação da 
prescrição intercorrente por iniciativa judicial, com a única condição de ser 
previamente ouvida a Fazenda Pública, permitindo-lhe argüir eventuais causas 
suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Tratando-se de norma de 
natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos 
em curso, cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência, por 
analogia, à hipótese dos autos. 
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3. Recurso especial a que se dá provimento. 
(grifo nosso) 17 

No tocante ao procedimento para se decretar a prescrição intercorrente, o dispositivo 

legal parece ser claro. Contudo, ainda há algumas divergências quanto a sua interpretação. 

Uma das divergências mais recorrentes está posta no tocante à necessidade de intimação 

da Fazenda Pública do despacho de arquivamento, uma vez que o § 2º apenas dispõe que “o 

juiz determinará o arquivamento dos autos”. É bastante comum, inclusive, que o magistrado 

já defira a suspensão e determine que após decorrido o prazo de um ano, os autos sejam 

remetidos ao arquivo provisório. 

Os procuradores da Fazenda Pública geralmente se posicionam pela necessidade da 

intimação para que possam tomar ciência do referido despacho, intimação esta que, conforme 

imposição do art. 25, da Lei de Execução Fiscal, deve ser pessoal, até mesmo porque, será 

aberta nova possibilidade para que estes diligenciem em busca do devedor ou de seus bens 

penhoráveis. Persistindo tal situação, restará a eles requerer o arquivamento previsto no § 2º 

do art. 40 do referido texto legal. 

Outro conflito envolvendo a interpretação da regra em comento, diz respeito às 

hipóteses em que poderá ser reconhecida a prescrição intercorrente. Nesse tocante, importante 

consignar que a Procuradoria da Fazenda Nacional já firmou entendimento, inclusive tendo 

sido emitido parecer quanto a esta interpretação, onde se defende que a prescrição 

intercorrente só pode ser reconhecida se tiver havido a suspensão preceituada pelo caput do 

art. 40, ou seja, em decorrência de não ter sido encontrado o devedor ou seus bens 

penhoráveis, pelo prazo de um ano, e, após o decurso do prazo da suspensão, os autos tiverem 

sido arquivados com fulcro no § 2º do mesmo artigo, e houver transcorrido o prazo 

prescricional. 

Este posicionamento tem por fundamento o fato de a regra contida no art. 40 da Lei de 

Execução Fiscal ser uma regra de exceção, e que, devido a isso, tenha que ser interpretada 

restritivamente. Então, lançando mão de uma interpretação restritiva do referido dispositivo, 

temos que só poderá ocorrer o reconhecimento da prescrição intercorrente se o processo tiver 

sido paralisado em razão de não ter sido encontrado o devedor ou seus bens penhoráveis. 

                                                 
17 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 746.437 – RS. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. Órgão 
Julgador: Primeira Turma. Julg.: 09.08.2005. DJ de 22.08.2005, p. 156. 
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Em decorrência desta posição, podemos depreender que se tiver havido arquivamento 

do processo, sem baixa na distribuição, ou mesmo paralisação, por outros motivos, não haverá 

prescrição intercorrente. Importante citarmos trecho do Parecer nº 1.154/2005, da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que consubstancia a tese ora em comento: 

1) O novo § 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, por constituir norma de exceção, 
portanto de interpretação restritiva, aplica-se tão-somente às hipóteses de 
arquivamento da execução fiscal por não ter sido localizado o devedor ou 
encontrados bens penhoráveis (hipótese de arquivamento com fulcro no art. 40 
da LEF). Nos casos em que, a despeito de se tratar de débitos de valor inferior a R$ 
10.000,00, o arquivamento tiver se dado, expressamente, por força do art. 40 da Lei 
de Execuções Fiscais, e não pelo art. 20 da Lei nº 10.522, de 2002, poderá ser 
aplicado o disposto no § 4º do mencionado art. 40, reconhecendo-se, de ofício, a 
prescrição, se já houver transcorrido o prazo legal. 
2) O termo a quo do prazo prescricional é a decisão que ordenar o arquivamento do 
processo executivo, não sendo possível falar em prescrição intercorrente antes do 
referido decisum; 
[...] 
7) A prescrição intercorrente somente poderá ser reconhecida pelo magistrado se 
houver paralisação do feito, pelo prazo prescricional, em razão da não localização do 
devedor ou de seus bens (§ 2º do art. 40 da Lei nº 6.830, de 1980); 
[...] 18 

Óbvio, que tal posicionamento é insustentável. Um processo não pode ficar arquivado 

pendente de extinção por toda a eternidade. Tal fere o princípio da segurança jurídica, e 

ofende a dignidade e o princípio da justiça, como se verá posteriormente. 

O Superior Tribunal de Justiça, não obstante o seu entendimento pacífico acerca do 

tema, editou a Súmula nº 314, publicada no Diário da Justiça de 08.02.2006, firmando o seu 

posicionamento quanto ao procedimento necessário para o reconhecimento de ofício da 

prescrição intercorrente. Vejamos o seu teor: “Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição 

qüinqüenal intercorrente.” 

Ou seja, a Súmula tão-somente dispõe que quando transcorrido o prazo de suspensão, 

tem início o prazo prescricional, não mencionando a necessidade de arquivamento. O único 

requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente seria a paralisação do feito após a 

suspensão, havendo determinação de arquivamento expresso ou não. Voltaremos a tratar desta 

súmula no próximo capítulo. 

                                                 
18 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parecer PGFN/CDA/CRJ/CDI nº 1.154/2005. Disponível em 
<http://www.pgfn.fazenda.gov.br/default.asp?Centro=publica/pareceres/default.asp>. Acesso em 23 out. 2007. 
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Por último, cabe salientar que sempre haverá divergências na ciência do Direito. Não 

obstante, o operador do Direito deve sempre tentar buscar a solução prática que melhor 

traduza os anseios sociais, sendo estes o reflexo mais lídimo da justiça. 
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3 A POLÊMICA CONSTITUCIONALIDADE / LEGALIDADE DO 

§ 4º DO ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

 

3.1 A discussão sobre a constitucionalidade do §4º do art. 40, da Lei de 
Execução Fiscal 

 

A inserção do § 4º no art. 40 da Lei de Execução Fiscal tinha por objetivo resolver o 

problema dos executivos fiscais que ficavam paralisados eternamente, sem resolução, uma 

vez que comumente, o devedor sequer comparecia aos autos para requerer a extinção do feito 

em face da ocorrência da prescrição de forma intercorrente. 

Todavia, o art. 146, III, b, da Constituição Federal de 1988 preceitua o seguinte: 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 
[...] 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
[...] 
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
[...] 
(grifamos) 

Devido à vedação incluída na Carta Magna à possibilidade de lei ordinária vir 

disciplinar matéria afeta a lei complementar, é que surgiu a polêmica quando foi editada a Lei 

nº 11.051/2004, inserindo o § 4º no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. 

Entretanto, devemos observar que esta divergência está se dando eminentemente no 

âmbito da doutrina, uma vez que há doutrinadores se posicionando pela possibilidade do 

reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, com fulcro no dispositivo em comento e 

outros pela impossibilidade. 

Já na prática forense, precipuamente no âmbito jurisprudencial, admite-se pacificamente 

que é possível se decretar a extinção do executivo fiscal fundamentado no § 4º do art. 40, da 

Lei de Execução Fiscal, máxime após a alteração do art. 219, § 5º, do Código de Processo 

Civil, operado pela Lei nº 11.280/2006. Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça neste tocante: 
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PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 
1. De acordo com o que estabelecia o § 5º do art. 219 do Código de Processo Civil, 
antes da alteração promovida pela Lei 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, a 
prescrição não podia ser decretada de ofício pelo juiz quando a questão versava 
sobre direito patrimonial. 
2. Porém, em se tratando de matéria tributária, após o advento da Lei 11.051, 
em 30 de dezembro de 2004, a qual introduziu o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, 
passou-se a admitir a decretação de ofício da prescrição intercorrente, após 
prévia oitiva da Fazenda Pública. 
3. Recurso especial provido para afastar o reconhecimento de ofício da prescrição, 
determinando-se ao Juízo a quo que conceda prazo à Fazenda para se manifestar 
acerca de eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, nos 
exatos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 e, se for o caso, prossiga com a 
execução. (grifo nosso) 19 

Importante neste ponto consignar que a Procuradoria da Fazenda Nacional também 

admite, sem questionamento nenhum quanto à constitucionalidade, a regra em debate no 

nosso ordenamento, desde que na hipótese já discorrida no presente estudo, ou seja, desde que 

o processo tenha sido paralisado com fundamento nos próprios mandamentos do art. 40, da 

Lei de Execução Fiscal. 

Enfim, na prática forense, como já mencionado, não grassa tamanha polêmica como se 

vê nos estudos doutrinários. 

 

3.1.1 Tese da inconstitucionalidade do § 4º do art. 40, da Lei de Execução 
Fiscal 

 

Vários autores vêm defendendo a inconstitucionalidade do § 4º do art. 40, da Lei de 

Execução Fiscal. O fundamento reside na previsão expressa da Constituição Federal quanto à 

exigência de lei complementar para disciplinar normas gerais em matéria tributária, 

especialmente sobre prescrição e decadência tributárias. 

Logo, segundo a opinião dos autores que defendem a tese ora em comento, o referido 

dispositivo padece de vício de inconstitucionalidade, por ter sido acrescentado em uma lei 

ordinária, por intermédio de outra lei ordinária. Vejamos a opinião de alguns dos defensores 

desta tese: 

Vale destacar que não existe fundamento lógico que induza qualquer 
constitucionalidade ao art. 40, § 4º da LEF. Primeiro por ofender reserva à Lei 

                                                 
19 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 716.719 – RS. Rel. Min. Denise Arruda. Órgão Julgador: 
Primeira Turma. Julg.: 17.04.2007. DJ de 14.05.2007, p. 251. 
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Complementar. Segundo, por ter sido tal mudança veiculada por lei posterior à CF, 
motivo pelo qual não há que se falar em recepção material, culminado em sua 
inconstitucionalidade. Em terceiro ponto, ao aduzir que a interpretação conjuminada 
com o CTN preserva a constitucionalidade da lei, abre-se forte precedente de burla à 
reserva complementar, uma vez que, doravante, não mais é necessário haver lei em 
sentido estrito complementar para validamente regulamentar a matéria; é bastante 
tão somente qualquer ato normativo consonante com o CTN para poder legislar 
acerca de qualquer dos pontos reservados pelo art. 146 da CF, ao ponto de, no 
futuro, não ser surpresa admitir definição de tributo por resolução, uma vez que a 
mesma guardou harmonia com o CTN. (PEREIRA, 2006) 
 
Na verdade, o esperto legislador, para driblar a jurisprudência que não admite a 
suspensão da prescrição, nem sua interrupção fora das hipóteses elencadas no 
parágrafo único do art. 174 do CTN, acrescentou, sorrateiramente, ao art. 40 supra 
transcrito um parágrafo aparentemente favorável ao contribuinte. Acontece que esse 
artigo, bem como seus parágrafos pré-existentes padecem do insanável vício da 
inconstitucionalidade. 
[...] 
[...] o CTN não reconhece a figura da suspensão da prescrição motivada pela não 
localização do devedor ou de seus bens. Nem sua interrupção ante a não localização 
do réu ou de seus bens. Muito ao contrário, na hipótese de não ser encontrado o 
devedor, o Código determina que promova o protesto judicial para interromper  a 
prescrição, se assim desejar a Fazenda credora. Realmente, se o devedor for 
localizado, não cabe protestar, mas cobrar o crédito tributário. 
[...] 
[...] o astuto legislador, aparentemente, a pretexto de espancar dúvidas, introduziu no 
seio de uma norma inconstitucional, repelida pela jurisprudência, com o fito de 
procrastinar  a contagem do prazo de prescrição intercorrente, que, agora, teria 
como termo inicial a data da decisão que ordenar o arquivamento dos autos, por ter 
decorrido prazo máximo de um ano sem citação do executado ou localização de seus 
bens. Assim mesmo, ficou em termos de faculdade do juiz e depois de ouvida a 
Fazenda. 
[...] 
Ocorre que, essa forma de conceder sobrevida às execuções fiscais natimortas 
implica inovação do art. 174 do CTN, o que só seria possível mediante edição de lei 
complementar. Disso resulta que o art. 6º da lei sob comento [Lei nº 11.051/2004], 
que introduziu o § 4º ao art. 40 da LERF (sic), é inconstitucional por inobservância 
do quorum qualificado previsto no art. 69 da CF. (HARADA, 2005) 

As duas opiniões consignadas têm traços distintivos, contudo, ambas defendem a 

inconstitucionalidade do dispositivo em comento. 

 

3.1.2 Tese da constitucionalidade do § 4º do art. 40, da Lei de Execução Fiscal 
 

A grande maioria dos autores defende a constitucionalidade do § 4º, do art. 40, da Lei 

de Execução Fiscal, entendendo que se trata de uma regra de natureza processual, que não tem 

o condão de alterar a essência do instituto da prescrição em matéria tributária, nem estabelecer 

novos prazos prescricionais, que seriam objeto de norma de natureza substancial. 



 53

Um dos maiores defensores desta tese é o professor Hugo de Brito Machado Segundo, 

que assim a defende: 

Há quem afirme que tal disposição é inconstitucional, pois teria cuidado de matéria 
privativa de lei complementar (CF/88, art. 146, III, “b”). Tal argumento, porém, não 
se sustenta. É importante perceber que a Lei nº 11.051/2004 não cuidou de prazos 
prescricionais. Não alterou a forma de conta-los, seus termos inicial e final, nem o 
número de anos ao cabo dos quais estão consumados. Não. Limitou-se a dispor 
sobre norma de direio processual civil, relativa aos poderes do juiz de declarar uma 
situação preexistente. A prescrição consumou-se por conta da incidência do art. 174 
do CTN, tendo a alteração legislativa apenas dado ao juiz o poder de reconhecer isso 
ex officio. Não se pode cogitar, portanto, de agressão ao art. 146, III, “b”, da CF/88. 
(2006, p. 333) 

Vejamos a opinião de outros defensores deste posicionamento: 

Em se tratando de regra processual, sua aplicação é imediata, alcançando os 
processos em curso. Não se está a modificar o prazo da prescrição, regra que não 
poderia atingir as demandas em curso. A norma passou, apenas, a autorizar a 
apreciação de dada matéria (prescrição intercorrente na execução fiscal) de ofício, 
constituindo regra de processo, cuja incidência, sobre ser imediata, alcança os 
processos em curso. (CUNHA, 2007, p. 311) 
 
[...] em razão da recente alteração oriunda do art. 6º da Lei nº 11.051/04, que 
acrescentou o parágrafo 4º ao artigo 40 da Lei 6.830/80, foi possível demarcar uma 
data limítrofe para a suspensão das execuções fiscais, dando azo à possibilidade de o 
magistrado pronunciar-se de ofício sobre a prescrição, o que antes lhe era defeso, 
por força do art. 219, § 5º, CPC. 
[...] 
Ressalte-se que a recente alteração, por se referir à norma de natureza processual, 
com peculiar aplicação imediata, deve atingir os processos em curso – não obstante 
a divergência ainda existente entre alguns ministros -, bem como aqueles que a ela 
sucederem. (SABBAG, 2006, p. 233) 

Então, segundo estes e os demais defensores, não há se falar em vício de 

inconstitucionalidade, por estar se tratando de regra de natureza processual, que não alterou 

nada afeto à substância da prescrição no âmbito do Direito Tributário. 

 

3.2 A prescrição em Direito Tributário como matéria reservada à lei 
complementar 

 

Como já dito, a prescrição em matéria tributária só pode ser inovada por meio de lei 

complementar, em razão do mandamento contido no art. 146, III, b, da Constituição Federal 

de 1988. 

O Código Tributário Nacional, apesar de ter sido editado como lei ordinária, fora 

recepcionado, desde a Constituição de 1967, como lei complementar, por regulamentar 
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matéria que necessariamente, desde esta Carta Magna, deveria ser disciplinada por lei 

complementar. 

Entretanto, necessário tecermos alguns comentários acerca da forma como o Código 

Tributário Nacional adquiriu esse status de lei complementar. 

 

3.2.1 O status de lei complementar do Código Tributário Nacional 
 

Como mencionado supra, o Código Tributário Nacional foi editado como lei ordinária, 

haja vista que quando da entrada deste no nosso ordenamento jurídico, estávamos sob a égide 

da Constituição de 1946, que não continha a exigência de que normas gerais que versassem 

sobre matéria tributária deveriam ser disciplinadas por lei complementar, então, fazia-se 

necessário para tal apenas a edição de lei ordinária. E nesse contexto, em 1966, ingressava no 

nosso ordenamento jurídico o Código Tributário Nacional, que, à época, ainda não era assim 

denominado, tendo entrado em vigor em 1º de janeiro de 1967. Veio receber sua atual 

denominação por força do art. 7º, do Ato Complementar nº 36, de 13 de março de 1967. 

Com a vigência da nova ordem constitucional, advinda com a Carta de 1967 e posterior 

Emenda Constitucional nº 1, de 1969, as normas gerais de matéria tributária deveriam ser 

disciplinadas pela nova espécie legislativa criada: a lei complementar. 

A lei complementar surgiu para ser uma espécie legislativa intermediária entre a própria 

Constituição e as leis ordinárias, destinada a disciplinar matérias que não necessitariam vir 

reguladas no próprio texto constitucional, por não se tratar de matéria afeta a esta, bem como 

não poderia ficar ao arbítrio da flexibilidade das leis ordinárias. Então, essa nova espécie 

legislativa veio à lume para tratar de matérias que necessitariam de maior rigidez quanto ao 

modo de elaboração e alteração de seus dispositivos, não ficando ao sabor das alterações mais 

facilitadas inerentes ao processo legislativo comum. 

Todavia, a nova Carta Magna dispusera que normas gerais de Direito Tributário 

deveriam ser disciplinadas por lei complementar. Então, como ficaria a situação da Lei 

Ordinária nº 5.172, de 25 de outubro de 1966? Teria que ser revogada por lei complementar 

que trouxesse outro Código Tributário em seu bojo? Interessante, a fim de evidenciarmos a 
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problemática que se põe neste tocante, citarmos os comentários de Vicente Paulo e Marcelo 

Alexandrino: 

[...] caso fossem consideradas automaticamente revogadas todas as normas 
infraconstitucionais anteriores à nova Constituição, um verdadeiro caos assolaria o 
ordenamento jurídico, em razão do vácuo normativo que daí decorreria. De um 
instante a outro, o país deixaria de ter leis; nada haveria para regular as relações 
sociais, a não ser os costumes e um conjunto de normas de alto grau de abstração 
constantes do texto constitucional, a maior parte delas dependente de concretização 
futura pelo Poder Legislativo. 
Com o intuito de evitar essa insustentável situação de insegurança jurídica, adota-se 
uma solução pragmática: as leis anteriores são “aproveitadas”, desde que o seu 
conteúdo não conflite com o novo texto constitucional. É necessário, portanto, 
analisar esse direito infraconstitucional pretérito a fim de determinar quais de suas 
normas são incompatíveis e quais se harmonizam com a nova Constituição [...]. 
(2007, p. 44-45) 

Então surge nessa perspectiva, a teoria da recepção. As normas infraconstitucionais que 

não conflitem com a nova Constituição, serão por esta recepcionadas: 

Significa dizer que ganharão nova vida no ordenamento constitucional que se inicia. 
Essas leis perdem o suporte de validade que lhes dava a Constituição anterior, com a 
revogação global desta. Entretanto, ao mesmo tempo, elas recebem da Constituição 
promulgada novo fundamento de validade. 
[...] 
Mas, nem todo o direito pré-constitucional compatível com a nova Constituição 
poderá ser por ela recepcionado. Para que a norma pré-constitucional seja 
recepcionada pela nova Constituição, deverá ela cumprir, cumulativamente, 
três requisitos: (i) estar em vigor no momento da promulgação da nova 
Constituição; (ii) ter conteúdo compatível com a nova Constituição; (iii) ter sido 
produzida de modo válido (de acordo com a Constituição de sua época). 
(grifamos) (Idem, p. 47-48) 

Em decorrência do exposto na citação, o Código Tributário Nacional fora recepcionado 

pela Constituição de 1967, em razão de que, quando da promulgação desta, estava em pleno 

vigor, o seu conteúdo era compatível com esta, bem como, fora elaborado de acordo com o 

processo legislativo adequado à época da sua edição. 

Como já afirmamos, a Constituição de 1946 não exigia que normas gerais de Direito 

Tributário fossem regulados por lei complementar, até mesmo porque sequer existia esta 

espécie legislativa. A Emenda Constitucional nº 1, de 1969 e a Constituição Federal de 1988 

não dispuseram da mesma forma, exigindo lei complementar para tratar de tal matéria. 

Insta salientar que o conteúdo disposto no Código Tributário Nacional é materialmente 

compatível com a atual ordem constitucional, como também o foi com a anterior, razão 

porque se diz que o Código Tributário Nacional foi recepcionado, e, com status de lei 

complementar, em face da matéria que disciplina. 
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Todavia, tal posição recebe ressalvas de alguns doutrinadores. Vejamos o comentário de 

Hugo de Brito Machado acerca do tema: 

O Código Tributário Nacional é uma lei ordinária. Como tal foi aprovado pelo 
Congresso Nacional, até porque na vigência da Constituição de 1946 não existia a 
lei complementar como espécie legislativa formalmente qualificada. 
[...] 
Na verdade, o Código tributário Nacional segue sendo uma lei ordinária. Não 
ganhou a natureza de lei complementar como alguns afirmam. Ocorre que nos 
termos da vigente Constituição Federal certas matérias somente por lei 
complementar podem ser alteradas. [...] 
Como o Código Tributário Nacional cuida de matérias incluídas nessa reserva de lei 
complementar, matérias que somente por lei complementar podem ser tratadas, 
certamente que nesses pontos só por lei complementar pode ser alterado. 
Relevante, porém, é a afirmação de que o Código Tributário Nacional é uma lei 
ordinária porque, se fosse lei complementar, só por outra lei complementar 
poderia ser alterado, fosse qual fosse o conteúdo do dispositivo de cuja 
alteração se cogitasse. Por outro lado, sendo, como é, uma lei ordinária, tem-se 
de concluir que, independentemente da posição que se adote em relação à 
questão da caracterização da lei complementar, tem-se de admitir que qualquer 
dispositivo do Código, que não verse matéria própria de lei complementar, 
pode ser alterado por lei ordinária. (grifamos) (2003, p. 36-37) 

Contudo, a posição adotada pelo citado professor recebe críticas do ilustre Ives Gandra 

da Silva Martins: 

Se se aceitar que o CTN teria eficácia de lei complementar em alguns dispositivos e 
não em outros, ter-se-ia por lógica, de admitir que toda a matéria não propriamente 
de direito constitucional e que estivesse na Lei Maior poderia ser alterada por lei 
ordinária, o que o mais elementar estudante de direito constitucional não ousaria 
admitir. (1998, p. 91) 

E continua: 

A maior divergência reside no fato de entenderem tais críticos que o CTN não é 
norma com eficácia de lei complementar, no seu todo, além de reduzirem sua função 
a dirimir conflitos de competência sobre normas gerais entre a União, Estados e 
Municípios e a regular limitações constitucionais do poder de tributar, normalmente 
já expressas pelo próprio texto constitucional. 
[...] 
[...] pelo princípio da recepção, em direito constitucional, o CTN, como um todo, 
passara a ter eficácia de lei complementar, razão pela qual sua função de 
explicitador oficial da Carta Magna, com processo legislativo especial para 
alterações, completou o harmônico arcabouço dos princípios gerais do direito 
tributário brasileiro. (Idem, p. 107-108) 

Comentando as duas posições antagônicas podemos afirmar que o Código Tributário 

Nacional contém normas que a Constituição de 1988 dispõe que devem ser regulamentadas 

por lei complementar, como é o caso da prescrição tributária. Todavia, pode haver no diploma 

legal em comento normas que possam ser disciplinadas por lei ordinária. 
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Entretanto, revela-se difícil identificá-las, uma vez que o inciso III do caput do art. 146, 

da Constituição Federal de 1988 prevê que lei complementar deverá “estabelecer normas 

gerais em matéria de legislação tributária”, ou seja, é deveras genérico, acabando por 

abranger, senão o Código Tributário Nacional todo, grande parte dele, até mesmo em virtude 

do art. 1º deste: “Esta lei regula [...] as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação 

complementar, supletiva ou regulamentar.” 

Em decorrência do exposto, podemos concluir que é quase unânime o entendimento de 

que o Código Tributário Nacional fora recepcionado com status de lei complementar, em sua 

totalidade. E adotamos essa posição, com fundamento no mencionado art. 1º, revelando que o 

Código Tributário Nacional traz, em sua totalidade, normas gerais de Direito Tributário. 

Além do que, admitir que uma norma pudesse ter dispositivos alterados por diferentes 

espécies legislativas traria grave insegurança ao ordenamento jurídico. O legislador ordinário 

poderia se valer do expediente de aparente confusão quanto ao status da norma objeto da 

alteração e alterar, por meio de lei ordinária, norma que só poderia ser modificada através de 

lei complementar. Observemos também, que a teoria da recepção, tal como posta no nosso 

sistema, admite a recepção da norma como um todo. E, como bem afirma Ives Gandra 

Martins, se fosse o caso, a própria Constituição Federal de 1988 poderia ter alguns 

dispositivos alterados por mera lei ordinária. 

Então, em razão do exposto, nos posicionamos pela recepção do Código Tributário 

Nacional como lei complementar, em sua totalidade, até porque, como já referido, ele dispõe 

sobre regras gerais de Direito Tributário, em seu todo. 

 

3.2.2 Harmonização entre a Lei de Execução Fiscal e o Código Tributário 
Nacional 

 

Como já discorrido, o Código Tributário Nacional fora recepcionado na nossa atual 

ordem constitucional como lei complementar, em razão da matéria tratada por ele. E a Lei de 

Execução Fiscal? Esta também tivera sua edição durante a vigência da anterior ordem 

constitucional. Foi recepcionada com que status pela Constituição Federal de 1988? 
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Quanto à cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, esta pode ser 

disciplinada por lei ordinária, inclusive, com aplicação subsidiária do Código de Processo 

Civil, que se constitui, igualmente, em lei ordinária. Todavia, a Lei nº 6.830/1980 contém dois 

dispositivos que tratam de regras que disciplinam suspensão do prazo prescricional. São os 

arts. 2º, § 3º e 40. 

Em decorrência, como a Lei de Execução Fiscal fora editada em ordem constitucional 

que já exigia que normas gerais de Direito Tributário fossem regulados por lei complementar, 

incluindo-se aí a prescrição tributária, suas disposições que tratam sobre prescrição, não 

devem prevalecer perante o Código Tributário Nacional, que fora recepcionado como lei 

complementar. 

Entretanto, curial salientarmos que tais regras da Lei nº 6.830/1980 não devem 

prevalecer quando estamos tratando de crédito tributário. Frisemos que esta lei regula a 

cobrança judicial dos créditos de natureza tributária e não-tributária das Fazendas Públicas. 

Os créditos não-tributários da Fazenda Pública não precisam ser disciplinados por lei 

complementar, uma vez que a Constituição assim não exige. 

A Fazenda Pública, para cobrar judicialmente seus créditos em face de devedor 

inadimplente, deve lançar mão, via de regra, da ação de execução fiscal, eis que é a ação 

cabível para cobrar a dívida ativa definida como tributária e não-tributária dos entes públicos, 

quais sejam, a União, Estados, Municípios, Distrito Federal e respectivas autarquias, 

conforme preceitua o art. 1º, da Lei de Execução Fiscal. 

Todavia, importante trazer à baila que a Fazenda Pública cobra seus créditos através da 

Execução Fiscal, único tipo de processo executivo que essa pode manejar, ressalvados os 

casos de execução de multas e condenações impostas pelos Tribunais de Contas, bem como os 

de execução de multa penal. 

No caso de execução de multas e condenações impostas pelos Tribunais de Contas, ela 

também poderá lançar mão da via executória comum, disciplinada pelo Código de Processo 

Civil, em específico, as disposições referentes à execução por quantia certa contra devedor 

solvente (art. 646 e segs., do CPC). 
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No tocante à execução de multa penal, grassa divergência doutrinária e jurisprudencial, 

acerca do procedimento adequado a ser adotado para que se proceda à cobrança judicial 

destas, contudo, admitindo-se que a Fazenda Pública pode proceder à sua execução. 

Então, o art. 2º, § 3º deste diploma legal é aplicável somente em relação aos créditos de 

natureza não-tributária da Fazenda Pública, uma vez que vem dispor de causa suspensiva da 

prescrição não elencada no rol contido no art. 151, do Código Tributário Nacional, que traz as 

causas de suspensão do crédito tributário, bem como não atende ao prazo de prescrição 

qüinqüenal preceituado pelo caput do seu art. 174. 

Logo, deve haver uma interpretação sistemática, tendente a harmonizar a Lei de 

Execução Fiscal com o Código Tributário Nacional, devendo este prevalecer sobre aquela, 

dado seu status de lei complementar, cujo objeto se constitui em regular as normas gerais de 

Direito Tributário no Brasil, inclusive as atinentes a decadência e prescrição, por força do art. 

146, III, b, da Constituição Federal de 1988. 

Vejamos alguns acórdãos do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. 
AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. 
IMPOSSIBILIDADE. ART. 40, § 4º, DA LEF. 
1. Diante do aparente conflito entre a norma contida no art. 2º, § 3º, da Lei de 
Execuções Fiscais e o disposto no art. 174 do CTN, deve prevalecer o CTN, 
recepcionado pela Constituição Federal com status de lei complementar, norma 
de superior hierarquia. 
2. Tratando-se de execução fiscal, somente a partir da Lei nº 11.051, de 29.12.2004, 
que acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei nº 6.830/80, pode o juiz decretar de ofício a 
prescrição, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. 
3. Recurso especial provido. 
(grifamos) 20 
 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 
FISCAL. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CRÉDITO DE NATUREZA 
TRIBUTÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 2º, § 3º, e 8º, § 
2º, DA LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. 
1. "'A alteração superveniente da competência, ainda que ditada por norma 
constitucional, não afeta a validade da sentença anteriormente proferida', sendo que, 
'válida a sentença anterior do juiz que a prolatou, subsiste a competência do tribunal 
respectivo' (CC 6.967-7, Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 26.09.97). Com base em 
tal orientação a jurisprudência do STJ afirmou a sua competência para julgar 
recursos especiais interpostos antes da EC 45/04, mesmo quando tratem de matéria 
que, por força da referida Emenda, foi atribuída a outros órgãos jurisdicionais 
(Nesse sentido: CC 57.402, 1ª Seção, Min. José Delgado, DJ de 19.6.2006, no CC 
58.566, 1ª Seção, Min. Eliana Calmon, DJ de 7.8.2006, no AgRg no REsp 809.810, 
1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.5.2006 e no REsp 507.907, 2ª Turma, 

                                                 
20 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 966.493 – RS. Rel. Min. Castro Meira. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Julg.: 25.09.2007. DJ de 08.10.2007, p. 256. 
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Min.Castro Meira, DJ de 25.9.2006).” (REsp 598.183/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Teori 
Albino Zavascki, DJ de 27.11.2006). 
2. A Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional) foi editada em função da 
competência da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro 
(art. 5º, XV, b, da Constituição Federal de 1946), sendo recepcionada com 
status de lei complementar pela CF/88 (REsp 3.745/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. 
Ilmar Galvão, DJ de 22.10.1990; REsp 114.754/SP, 1ª Turma, Rel. Min. José 
Delgado, DJ de 1º.9.1997), razão pela qual "suas regras só podem ser alteradas 
pelo processo de lei complementar", entendimento já consagrado pelo Supremo 
Tribunal Federal na vigência da Constituição anterior (RE 106.217/SP, 1ª 
Turma, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 12.9.1986). Desse modo, os arts. 2º, § 
3º, e 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, são inaplicáveis no cálculo da prescrição dos 
créditos tributários. 
3. Recurso especial provido. 
(grifamos) 21 
 
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. ART. 2º, § 3º, DA LEI N. 6.830/80. 
PREVALÊNCIA DO ART. 174 DO CTN. NATUREZA DE LEI 
COMPLEMENTAR. 
1. A norma do art. 2º, § 3º, da Lei n. 6.830/80 tem aplicação dirigida às dívidas 
de natureza não-tributárias, regulando-se a prescrição pelo contido no art. 174 
do Código Tributário Nacional, preceito de natureza complementar que deve 
reger a matéria. 
2. Agravo regimental improvido. 
(grifamos) 22 

Grassava polêmica também em relação ao art. 8º, § 2º, da mesma lei, que tratava da 

interrupção da prescrição, mas que passou a tornar-se aplicável em relação aos créditos 

tributários em razão da alteração do inciso I, do parágrafo único do art. 174, do Código 

Tributário Nacional, que, por força da alteração promovida pela Lei Complementar nº 

118/2005, passou a dispor que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal 

interrompe a prescrição. Mas, quando a previsão deste dispositivo não fazia menção à igual 

hipótese contida na Lei de Execução Fiscal, interpretava-se que devia prevalecer a disposição 

do Código Tributário Nacional, conforme podemos verificar nos seguintes acórdãos: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS.  
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PREVALÊNCIA DAS DISPOSI ÇÕES 
RECEPCIONADAS COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR. 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. 
CITAÇÃO EDITALÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1. O artigo 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado harmonicamente 
com o disposto no artigo 174 do CTN, que deve prevalecer em caso de 
colidência entre as referidas leis. Isto porque é princípio de Direito Público que 
a prescrição e a decadência tributárias são matérias reservadas à lei 
complementar, segundo prescreve o artigo 146, III, "b" da CF. 
2. A mera prolação do despacho que ordena a citação do executado não produz, 
por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação 

                                                 
21 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 657.536 – RJ. Rel. Min. Denise Arruda. Órgão Julgador: 
Primeira Turma. Julg.: 04.09.2007. DJ de 18.10.2007, p. 266. 
22 Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 783.455 – RS. Rel. Min. João 
Otávio de Noronha. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julg.: 28.08.2007. DJ de 17.09.2007, p. 237. 
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sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 
4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 
3. Após o decurso de determinado tempo, sem promoção da parte interessada, deve-
se estabilizar o conflito, pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos 
litigantes, uma vez que afronta os princípios informadores do sistema tributário a 
prescrição indefinida. 
6. Paralisado o processo por mais de 5 (cinco) anos impõe-se o reconhecimento da 
prescrição, máxime quando há pedido de curador especial nomeado no caso de a 
parte executada ter sido citada por edital. Precedentes: REsp 623.432 - MG, Relatora 
Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 19 de setembro de 2005, 
Primeira Turma, DJ de 22 de agosto de 2005; REsp 575.073 - RO, Relator Ministro 
CASTRO MEIRA; Segunda Turma, DJ de 01º de julho de 2005; REsp 418.160 - 
RO, Relator Ministro FRANCIULLI NETTO, Segunda Turma, DJ de 19 de outubro 
de 2004. 
7. O curador especial age em juízo como patrono sui generis do réu revel citado por 
edital, podendo pleitear a decretação da prescrição intercorrente (precedentes: AgRg 
no REsp 710.449 - MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, 
DJ de 29 de agosto de 2005; REsp 755.611 - MG, Relator Ministro TEORI 
ALBINO ZAVASCKI; REsp 9.961 - SP, Relator Ministro ATHOS CARNEIRO, 
Quarta Turma, DJ de 02 de dezembro de 1991). 
[...] 
10. Agravo regimental desprovido. 
(grifamos) 23 
 
EXECUÇÃO FISCAL.  PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REQUERIDA 
PELA PARTE ADVERSA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO 
DEFINITIVA DO CRÉDITO. ARTIGO 174 DO CTN. 
I - Tendo a prescrição sido argüida pela parte adversa e ultrapassado o prazo de 
cinco anos da constituição definitiva do crédito, de rigor a decretação da prescrição. 
II - "A mera prolação do despacho que ordena a citação do executado não 
produz, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a 
interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação 
com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 
Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo STF"  (AgRg no Ag nº 
773.048/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 26.10.2006, p. 234). Precedente: 
REsp nº 854.953/RR, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, DJ de 25.09.2006. 
III - Agravo regimental improvido. 
(grifamos) 24 

Antes da inserção do § 4º no art. 40 da mesma lei, também se inadmitia a aplicabilidade 

do caput e demais incisos deste dispositivo acerca da “prescrição indefinida” preconizada pela 

sua interpretação literal, uma vez que a Lei de Execução Fiscal não poderia se sobrepor ao 

prazo prescricional preceituado pelo Código Tributário Nacional, principalmente para vir a 

estabelecer uma prescrição indefinida, conforme podemos verificar no seguinte acórdão do 

Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DCTF. 
AUTOLANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. ARTS. 2º, § 

                                                 
23 Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 736.179 – 
MG. Rel. Min. Luiz Fux. Órgão Julgador: Primeira Turma. Julg.: 17.05.2007. DJ de 04.06.2007, p. 304. 
24 Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 837.599 – 
RR. Rel. Min. Francisco Falcão. Órgão Julgador: Primeira Turma. Julg.: 15.05.2007. DJ de 31.05.2007, p. 372. 
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3º, E 8º, § 2º, DA LEI Nº 6830/80. ART. 219, § 4º, DO CPC. ART. 174, DO CTN. 
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRECEDENTES. 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso 
especial ofertado pela parte agravante, por reconhecer caracterizada a prescrição 
intercorrente. 
2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a declaração do contribuinte 
por meio da Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF - elide a 
necessidade da constituição formal do débito pelo Fisco. 
3 Caso não ocorra o pagamento no prazo, poderá efetivar-se imediatamente a 
inscrição na dívida ativa, sendo exigível independentemente de qualquer 
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte 
4. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva fiscal tem seu termo 
inicial na data do autolançamento. 
5. O art. 40, da Lei nº 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 
ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer os 
limites impostos pelo art. 174, do Código Tributário Nacional. Repugna aos 
princípios informadores do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. 
6. Após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada, 
deve-se estabilizar o conflito, pela via da prescrição, impondo segurança 
jurídica aos litigantes. 
7. Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174, do 
CTN, nele não incluídos os do artigo 40, da Lei nº 6.830/80. Há de ser sempre 
lembrado que o art. 174, do CTN, tem natureza de Lei Complementar. 
8. A mera prolação do despacho que ordena a citação do executado não produz, por 
si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do 
art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com 
o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. Precedentes desta Corte de Justiça e do 
colendo STF. 
9. Agravo regimental não provido. 
(grifamos) 25 

Logo, a Lei de Execução Fiscal, é plenamente aplicável, inclusive no tocante aos 

dispositivos que versam sobre a prescrição tributária, quando se tratar de execução fiscal de 

crédito não-tributário. Entretanto, em relação à execução fiscal de crédito tributário, seus 

dispositivos deverão ser interpretados sistematicamente com o Código Tributário Nacional, 

dado que este é hierarquicamente superior àquela, devendo ela se adequar aos dispositivos 

deste, em função dos preceitos constitucionais, que reservam à lei complementar 

determinadas matérias tributárias, incluindo-se aí, como exaustivamente comentado, a 

prescrição. 

Em decorrência do exposto, os dispositivos que tratem acerca da prescrição, no seu 

aspecto material, intrínseco, como, v. g., criando novas causas suspensivas, contidos na Lei de 

Execução Fiscal não devem ser opostos quando da execução de crédito de natureza tributária, 

em função de que somente lei complementar deve tratar de tal matéria. 

 

                                                 
25 Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 443.971 – PR. Rel. Min. José 
Delgado. Órgão Julgador: Primeira Turma. Julg.: 01.10.2002. DJ de 28.10.2002, p. 254. 
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3.2.3 Qual a espécie legislativa adequada para tratar da prescrição tributária? 
 

Óbvio que, por força do art. 146, III, b, da Constituição Federal de 1988, a prescrição 

em matéria tributária só pode ser disciplinada por lei complementar. Mas em quais aspectos o 

instituto da prescrição deverá ser por esta espécie legislativa tratado? 

Como já mencionado no final do tópico anterior, quando se estiver a tratar de aspectos 

materiais, enfim, intrínsecos ao próprio instituto, como causas suspensivas e prazos 

prescricionais, só poderá haver alteração ou inovação mediante lei complementar. 

Todavia, quando se estiver a tratar de aspectos meramente processuais, acerca do 

instituto da prescrição, não há se falar em exigibilidade de regramento por lei complementar. 

As normas processuais se destinam unicamente a viabilizar a procedimentalização de 

determinado instituto, em nada alterando substancialmente este. Logo, a regra contida no art. 

40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal, é mera regra processual, apenas tornando expressa a 

possibilidade do Magistrado conhecer da prescrição intercorrente de ofício, devendo-se ater, 

para tal, ao prazo prescricional de cinco anos, conforme preceituado pelo art. 174, caput, do 

Código Tributário Nacional. 

Entretanto, a fim de debater melhor o tema, interessante conferirmos o posicionamento 

de Roque Antonio Carrazza: 

[...] não questionamos que as normas gerais em matéria de legislação tributária 
devem ser veiculadas por meio de lei complementar. 
Temos, ainda, por incontroverso que as normas gerais em matéria de legislação 
tributária devem disciplinar a prescrição e a decadência tributárias. 
O que, porém, pomos em dúvida é o alcance destas “normas gerais em matéria de 
legislação tributária”, que, para nós, nem tudo podem fazer, inclusive nestas 
matérias. 
De fato, também a alínea “b” do inciso III do art. 146 da CF não se sobrepõe ao 
sistema constitucional tributário. Pelo contrário, com ele deve se coadunar, inclusive 
obedecendo aos princípios federativo, da autonomia municipal e da autonomia 
distrital. 
O que estamos tentando dizer é que a lei complementar, ao regular a prescrição e a 
decadência tributárias, deverá limitar-se a apontar as diretrizes e regras gerais. [...] 
[...] 
[...] A criação in abstracto de tributos, o modo de apurar o crédito tributário e a 
forma de se extinguirem obrigações tributárias, inclusive a decadência e a 
prescrição, estão no campo privativo das pessoas políticas, que lei complementar 
alguma poderá restringir, nem, muito menos, anular. 
Eis por que, segundo pensamos, a fixação dos prazos prescricionais e 
decadenciais depende de lei da própria entidade tributante. Não de lei 
complementar. 



 64

Nesse sentido, os arts. 173 e 174 do CTN, enquanto fixam prazos decadenciais e 
prescricionais, tratam de matéria reservada à lei ordinária de cada pessoa 
política. (grifo nosso) (2005, p. 871-872) 

Acreditamos ser errôneo este posicionamento. O prazo é componente do instituto da 

prescrição, uma vez que esta só existe se houver o transcurso daquele. Logo, se o prazo é 

característica do instituto da prescrição, se inclui no conceito de “normas gerais” acerca do 

instituto, bem como as hipóteses de suspensão e interrupção deste. 

Temos que observar outra ótica em relação ao posicionamento do citado autor. Seria 

deveras temerário permitir que cada ente político disciplinasse tais regras acerca da prescrição 

de seus créditos tributários. Haveria imensa disparidade regional, uma vez que, v. g., alguns 

Municípios poderiam fixar prazos prescricionais maiores em relação a outros, e estes, que 

fixassem prazo menor, teriam sua arrecadação prejudicada, gerando enorme problema social, 

uma vez que o ente teria menos recursos para implementar suas políticas públicas, bem como 

poderiam ensejar a chamada “guerra fiscal”, em que seriam beneficiados os Estados ou 

Municípios que estipulassem normas mais favoráveis ao contribuinte. 

Por fim, cabe afirmarmos que quando tratamos de regras gerais, temos que ter em mente 

que tudo o que é essencialmente inerente ao instituto em análise deve ser aí incluído, razão 

porque refutamos a posição de Roque Antonio Carrazza e ratificamos a nossa, exposta supra. 

 

3.3 A supremacia dos princípios da justiça e da segurança jurídica sobre as 
normas jurídicas 

 

É sabido que todo processo atende a um determinado tipo de procedimento, 

observando-se, também, o tipo de tutela jurisdicional pleiteada, se cognitiva, executiva ou 

cautelar. 

Nesse contexto, podemos afirmar que um processo executivo, precipuamente, um 

executivo fiscal, consiste naquele que visa buscar satisfazer um crédito consubstanciado em 

um título executivo, já pré-constituído à época da propositura da ação, uma vez que é 

condição sine qua non para o ajuizamento desta. 

Todavia, a ausência de bens do devedor para satisfazer o débito exeqüendo, bem como 

outras circunstâncias que resultem na paralisação do feito por longo período, resultam em 
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uma situação de extrema insegurança jurídica na relação fisco-contribuinte, uma vez que a 

dívida permaneceria ativa ad eternum. 

Em razão do exposto é que se torna essencial verificar quem deu causa à paralisação. 

Como já discorrido ao longo do capítulo 2, quando a paralisação do feito se dá por iniciativa 

da própria Fazenda Pública, imperioso se torna admitir a fluência do prazo prescricional. Esta 

deu causa à paralisação. 

Mas analisemos também essa perspectiva sob a ótica do contribuinte/devedor. Vamos 

supor que um determinado contribuinte/devedor pratique um fato descrito na norma de 

hipótese de incidência como tributável. Sobre este não reside nenhuma causa de imunidade ou 

isenção tributárias. Logo, aquele, tal qual todos os outros indivíduos que se encontrem na 

mesma situação, deverá pagar o tributo correspondente. Imaginemos que ele não pague. Com 

o inadimplemento surge o direito, aliás, dever, em vista de tratar de verba pública, de a 

Fazenda Pública cobrá-lo judicialmente. Ajuizada a execução fiscal em face daquele, é citado 

e não paga. Também não possua bens penhoráveis para satisfazer o débito pela via da 

expropriação. 

Resta, neste caso, apenas uma via para a Fazenda Pública, que é requerer a suspensão e, 

posteriormente, o arquivamento do feito com fulcro no art. 40, da Lei de Execução Fiscal. 

Vencido o prazo prescricional, procedidas às formalidades legais, o Magistrado reconhece a 

ocorrência da prescrição intercorrente. Uma indagação se faz: essa extinção do crédito 

tributário não seria um privilégio conferido a um indivíduo em detrimento da sociedade, que 

ficará sem aquele recurso público? A resposta só pode se impor negativa quando nos atemos a 

todo o contexto do Estado Democrático de Direito onde vivemos. 

O princípio da segurança jurídica constitui-se em um dos princípios basilares de um 

Estado Democrático de Direito, conjuntamente com o princípio da justiça. O instituto da 

prescrição surge, nessa perspectiva, para conferir eficácia a tais princípios. 

Um indivíduo não pode ficar sujeito a um débito que nunca terá condições de ser 

satisfeito, seria como que uma “morte civil” por via oblíqua, instituto que não existe em nosso 

ordenamento, e, por conseqüência, inadmissível reconhecê-lo. O Superior Tribunal de Justiça, 

inclusive, antes da inserção do § 4º no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, já entendia 

inadmissível a tentativa de se conferir esse caráter eterno do débito fiscal, como podemos 

conferir em alguns de seus acórdãos: 
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TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. 
IMPULSÃO PROCESSUAL INÉRCIA DA PARTE CREDORA. ESTAGNAÇÃO 
POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: 
RECONHECIMENTO. ARTIGO 40 DA LEI N.º 6.830/80 E ARTIGO 174 DO 
CTN. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 
I - A regra inserta no art. 40 da Lei n. 6.830/80, por ser lei ordinária, deve 
harmonizar-se com o art. 174 do CTN, de modo a não tornar imprescritível a 
dívida fiscal e eternizar as situações jurídicas subjetivas. 
II - Em sede de execução fiscal a inércia da parte credora em promover os atos de 
impulsão processual, por mais de cinco anos, pode ser causa suficiente para 
deflagrar a prescrição intercorrente, se a parte interessada, negligentemente, deixa de 
proceder aos atos de impulso processual que lhe compete. 
III - Recurso Especial a que se nega provimento. 
(grifamos) 26 
 
Processual Civil. Tributário. Execução Fiscal. Inércia do Exeqüente. Prescrição 
Intercorrente. Lei 6.830/80 (arts. 8º, § 2º, e 40). CTN, artigo 174. CPC, artigo 219. 
1. As disposições do artigo 40, Lei 6.830/80, devem harmonizar-se com as do 
artigo 174, CTN, travando a pretensão de tornar imprescritível a dívida fiscal, 
eternizando situações jurídicas e armazenando autos nos escaninhos das 
Secretarias das Varas. 
2. A inércia da parte credora na promoção dos atos e procedimentos de impulsão 
processual, por mais de cinco anos, pode edificar causa suficiente para a prescrição 
intercorrente. 
3. Precedentes jurisprudenciais. 
4. Embargos rejeitados. 
(grifamos) 27 

Nessa perspectiva, faz-se essencial citarmos os comentários de Hugo de Brito Machado 

Segundo acerca dos princípios da justiça e da segurança jurídica, que devem nortear o 

processo tributário: 

A justiça é o princípio fundamental, que deve orientar a elaboração de todos os 
demais princípios e regras de um Ordenamento Jurídico. Encontra limites válidos 
apenas em um outro princípio fundamental, o da segurança jurídica, com o qual 
deve conviver equilibradamente. É da justiça que se desdobram princípios como o 
da dignidade da pessoa humana, da tributação de acordo com a capacidade 
contributiva, da isonomia, entre outros. 
[...] 
Quanto ao conteúdo do princípio da justiça, em torno do qual gravitam inúmeras 
controvérsias doutrinárias, este se encontra em grande parte explicitado em outros 
princípios constitucionais como o da proteção à vida, da dignidade da pessoa 
humana e da isonomia. Ademais, é importante destacar que somente uma injustiça 
evidente e incontroversa autoriza a prevalência absoluta do princípio da justiça sobre 
o da segurança, prevalência esta que ensejaria o expresso afastamento da regra ou do 
ato injusto (embora aparentemente válido sob o aspecto formal, e ainda à luz de 
outras normas). Nesse caso, a injustiça seria evidente e chocaria a todos os membros 
da comunidade, dispensando maiores digressões quanto ao seu conteúdo. 
[...] 
O princípio fundamental da justiça tem o seu alcance delimitado por outro princípio 
basilar, que com ele tem de conviver harmonicamente. Trata-se do princípio da 
segurança, que impõe a atribuição da maior previsibilidade e estabilidade possível às 
relações humanas. 

                                                 
26 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 237.079 – SP. Rel. Min. Nancy Andrighi. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Julg.: 15.08.2000. DJ de 11.09.2000, p. 244. 
27 Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 237.079 – SP. Rel. Min. 
Milton Luiz Pereira. Órgão Julgador: Primeira Seção. Julg.: 28.08.2002. DJ de 30.09.2002, p. 151. 
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Se bem observarmos, toda a ordem jurídica desdobra-se, ou pelo menos deve 
desdobrar-se, a partir desses dois princípios fundamentais, segurança e justiça, que 
se completam e se limitam reciprocamente. [...] (2006, p. 37-39) 

Assim, podemos considerar que o instituto da prescrição vem conferir segurança 

jurídica às relações entre o Fisco e o contribuinte, da mesma forma que atua em todos os 

ramos do Direito, impondo um termo final para aquele fazer valer, em juízo, sua pretensão 

executória, porque não assiste fundamentação sequer principiológica para se admitir dívidas 

imprescritíveis no nosso ordenamento jurídico. 

Não se pode impor ao indivíduo um martírio eterno, de constar como devedor do Fisco 

eternamente, impedindo que este possa solicitar certidões negativas de débito fiscal do ente ao 

qual ele seja devedor. 

Devemos lembrar que o próprio Código Tributário Nacional previu esta situação, 

quando definiu que a prescrição extingue o crédito tributário diretamente. Se extinguisse 

apenas a pretensão, a Administração Fazendária, mesmo decorrido o prazo prescricional, 

poderia não expedir certidão negativa de débito fiscal, uma vez que este estaria prescrito, mas 

não adimplido. 

Portanto, verificamos o quão foi acertado o legislador quando assim delineou o instituto 

da prescrição tributária. Tais contornos garantem a realização do princípio da segurança 

jurídica, além do princípio da justiça, garantindo, por conseqüência, que o contribuinte / 

devedor não se torne eternamente refém do débito fiscal se não há viabilidade deste vir a 

satisfazê-lo. 

Ainda há a questão de que a eternização de feitos executivos fiscais completamente 

inviáveis paralisados nas Secretarias de Varas, onde claramente se percebe que o débito 

exeqüendo dificilmente será satisfeito, revela-se oneroso para a Fazenda Pública, na medida 

em que seus procuradores, ao invés de estarem diligenciando em processos onde o devedor 

comparece aos autos, sendo devidamente citado pessoalmente, garante o Juízo, são 

localizados bens penhoráveis, entre outros expedientes, estão dando movimentação a 

processos em vias de extinção em face da ocorrência da prescrição. Neste tocante, interessante 

citarmos a posição de Hugo de Brito Machado Segundo: 

[...] não se pode esquecer de que não há qualquer utilidade, para a Fazenda Pública, 
em manter arquivadas, nas Secretarias das Varas, milhares de execuções fiscais 
inteiramente inviáveis, propostas contra pessoas inexistentes, ou que não têm como 
ser localizadas. É muito melhor concentrar o tempo, os esforços e as energias do 
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Judiciário, e das procuradorias das fazendas exeqüentes, naquelas execuções viáveis, 
em face das quais o Poder Público tem chances de efetivamente receber o que lhe é 
devido. (Idem, p. 333-334) 

 

3.4 Da possibilidade do reconhecimento ex officio da prescrição 
intercorrente nos executivos fiscais 

 

Como já referido ao longo do presente estudo monográfico, grassa polêmica em relação 

à possibilidade do reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente no âmbito de um 

processo executivo fiscal, em razão de que o dispositivo aplicado para fazer valer tal 

reconhecimento é o § 4º do art. 40, da Lei de Execução Fiscal, que foi inserido nesta lei 

ordinária por outra lei ordinária, no caso, a Lei nº 11.051/2004, o que leva alguns 

doutrinadores a defender a sua inconstitucionalidade. 

Também já discorremos acerca do mandamento contido no art. 146, III, b, da 

Constituição Federal de 1988, que preceitua que normas gerais em matéria de legislação 

tributária, em específico, prescrição e decadência tributários, deverão ser disciplinadas por lei 

complementar. 

Tal polêmica não tem razão de ser. O Código Tributário Nacional disciplina a 

prescrição em matéria tributária no seu art. 174. Dispõe que o prazo prescricional é de cinco 

anos, bem como estabelece as causa interruptivas e suspensivas deste. 

O instituto da prescrição de forma intercorrente é disciplinado por tais mandamentos, 

razão porque podemos considerar que não houve inovação acerca da matéria relativa à 

prescrição tributária no § 4º do art. 40, da Lei de Execução Fiscal. Este dispositivo veio 

apenas possibilitar que o Magistrado a reconhecesse de ofício, sem necessidade de 

provocação da parte executada, que comumente sequer comparecia aos autos efetivamente. 

Enfim, podemos considerar que este dispositivo constitui-se em mera norma de natureza 

processual, cuja função é regular o procedimento adequado para possibilitar a realização 

formal de um instituto de direito material, cujos efeitos já se consumaram substancialmente. 

No intuito de explicar como “funciona” o procedimento insculpido por esta regra, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 314, cujo teor é o seguinte: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se 



 69

inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.”. Como já dito no capítulo 2, tal súmula 

tentou aclarar o procedimento adequado em relação ao mandamento discutido. Todavia, esta 

súmula padeceu de um defeito grave: ela não explicou nada! 

Entendemos que após a suspensão de um ano, o Juiz deve dar vista dos autos à Fazenda 

Pública, para que esta diligencie, novamente, no sentido de encontrar o devedor ou seus bens 

penhoráveis, devendo ser observado o art. 25, da Lei de Execução Fiscal, ou seja, tal deverá 

se dar pessoalmente, mediante remessa dos autos ao representante da Fazenda Pública 

exeqüente. 

Caso persista a situação ensejadora da suspensão, provavelmente só restará a 

possibilidade de a exeqüente requerer o arquivamento do feito, com fulcro no próprio art. 40, 

§ 2º, da Lei de Execução Fiscal. Perceba-se aí, que após esta manifestação da Fazenda 

Pública, o prazo da prescrição intercorrente reinicia seu curso, razão porque tal prazo é 

contado a partir da decisão que determina o arquivamento dos autos. 

Impende salientar, também, que antes de haver o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, o Magistrado ainda deve conceder vista dos autos ao representante da Fazenda 

Pública, para que este verifique se realmente é caso de ocorrência daquela. 

Entendemos que tal regra se aplica em qualquer caso de paralisação processual 

ocasionada pela Fazenda Pública, verificando-se grande ocorrência de paralisações 

fundamentadas no art. 20, da Lei nº 10.522/2002, que possibilita o pedido de arquivamento da 

execução fiscal quando o valor do débito exeqüendo é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

in verbis: 

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do 
Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por 
ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Por vezes, este expediente é utilizado combinado com o art. 5º, do Decreto-lei nº 

1.569/1977, cujo teor é o seguinte: 

Art 5º Sem prejuízo da incidência da atualização monetária e dos juros de mora, bem 
como da exigência da prova de quitação para com a Fazenda Nacional, o Ministro da 
Fazenda poderá determinar a não inscrição como Dívida Ativa da União ou a 
sustação da cobrança judicial dos débitos de comprovada inexequibilidade e de 
reduzido valor.  
Parágrafo único – A aplicação do disposto neste artigo suspende a prescrição dos 
créditos a que se refere. (grifamos) 
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Tal dispositivo é completamente inaplicável em face dos créditos de natureza tributária, 

observando-se que se é vedado a uma lei ordinária disciplinar prescrição tributária, um 

decreto-lei também não tem o condão de estabelecer novo regramento para esta matéria. 

Então, dando prosseguimento ao nosso raciocínio, se em um executivo fiscal a Fazenda 

Pública ocasionar a paralisação deste e o prazo prescricional transcorrer, imperativo se faz ao 

Magistrado reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Óbvio que deve sempre ser 

procedido conforme os ditames do § 4º do art. 40, da Lei de Execução Fiscal, ou seja, dando-

se vista dos autos ao representante da exeqüente para que se manifeste acerca da ocorrência 

ou não da prescrição de forma intercorrente em face da respectiva execução fiscal. 

Devemos observar que, em relação aos créditos tributários, temos que nos ater ao 

mandamento de que somente lei complementar poderá disciplinar a prescrição tributária, em 

seus aspectos materiais. Entretanto, lei ordinária poderá estabelecer o procedimento da 

cobrança judicial dos créditos da Fazenda Pública, tenham natureza tributária ou não, como, 

por exemplo, a Lei de Execução Fiscal, que se constitui em lei ordinária. 

Todavia, se o crédito for de natureza não-tributária, lei ordinária poderá dispor acerca da 

matéria relativa a prescrição, em seu aspecto substancial, devendo, inclusive, ser observado o 

prazo prescricional referente ao respectivo débito, v. g., a prescrição trintenária relativa à 

cobrança das contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Súmula nº 210, 

do Superior Tribunal de Justiça). 

Importante também, que para que se configure a ocorrência da prescrição de forma 

intercorrente, constitui-se em condição sine qua non o fato de a Fazenda Pública exeqüente 

concorrer com sua inércia em dar seguimento ao feito, ou, como dissemos, esta deve 

ocasionar a paralisação. Se ocorre paralisação da execução fiscal em função de outro processo 

que está em trâmite, geralmente em função do débito exeqüendo estar relacionado a ambos, 

não tem lugar o reconhecimento da prescrição intercorrente, como menciona Hugo de Brito 

Machado Segundo: 

É óbvio que, se a suspensão é causada por outra circunstância, como, por exemplo, a 
determinação de juiz perante o qual é processada uma ação anulatória, ou mesmo 
pela interposição dos embargos, essa prescrição não tem lugar. Isso porque a 
prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exeqüente, o que não ocorre quando 
a suspensão se deve à determinação judicial, ou a qualquer outra circunstância que 
implique a suspensão da própria pretensão executiva. (2006, p. 334) 
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Fazemos apenas uma ressalva à posição do douto autor citado, no que concerne a 

questão da determinação judicial suspender a prescrição. Há casos em que esta não a 

suspenderá, como na decisão que determina o arquivamento do feito sem baixa na 

distribuição, com fulcro no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, ou no art. 20, da Lei nº 

10.522/2002. Na verdade, não é a determinação judicial que suspende a prescrição, mas o 

teor, uma vez que nestas causas onde pende outro processo, este terá o condão de suspendê-lo 

porque a Fazenda Pública estará diligenciando neste, que geralmente está apensado aos 

próprios autos da execução fiscal correlata. 

O Superior Tribunal de Justiça também considera essencial, para que se verifique a 

ocorrência da prescrição intercorrente, a concorrência da exeqüente com sua inércia, 

conforme podemos ver nos seguintes julgados: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. 
IMPULSÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE 
CREDORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 
PARALISAÇÃO DO PROCESSO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR. 
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 
I - Em sede de execução fiscal, o mero transcurso do tempo, por mais de cinco 
anos, não é causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se para à 
paralisação do processo de execução não concorre o credor com culpa. Assim, 
se a estagnação do feito decorre da suspensão da execução determinada pelo 
próprio juiz em face do ajuizamento de anulatórias de débito fiscal a serem 
julgadas, em conjunto, com os embargos do devedor opostos, em razão da 
conexão havida entre elas, não é possível reconhecer a prescrição intercorrente, 
ainda que transcorrido o qüinqüídio legal. 
II - Recurso Especial provido. 
(grifo nosso) 28 
 
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 40, CAPUT, E §§ 2º E 
3º DA LEF, 174 DO CTN, 166 DO CÓDIGO CIVIL E 219, § 5º, DO CPC ART. 8º, 
§ 2º, DA LEI N.º 6.830/80. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. O executivo fiscal versa sobre direito de natureza patrimonial e, portanto, 
indisponível. O julgador singular, ao decretar de ofício a prescrição da execução 
fiscal, deixou de observar esta indisponibilidade, conforme estabelece o artigo 166 
do Código Civil e parágrafo 5º do artigo 219 do Código de Processo Civil. 
2. As disposições contidas no artigo 174 do Código Tributário Nacional referem-se à 
perda do direito de ação para promoção da cobrança do crédito tributário e não à 
prescrição que ocorre no curso da demanda. 
3. O mero transcurso de prazo não é causa bastante para que seja reconhecida 
a prescrição intercorrente, se a culpa pela paralisação do processo executivo 
não pode ser imputada ao credor exeqüente. 
4. Na hipótese dos autos, não se pode falar em negligência da Fazenda Pública 
em promover os atos de propulsão do processo executivo. 
5. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o despacho que ordena a 
citação não interrompe a prescrição, uma vez que somente a citação pessoal tem esse 

                                                 
28 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 242.838 – PR. Rel. Min. Nancy Andrighi. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Julg.: 15.08.2000. DJ de 11.09.2000, p. 245. 
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efeito, devendo prevalecer o disposto no artigo 174 do CTN sobre o artigo 8º, § 2º, 
da Lei n. 6.830/80. 
6. Recurso especial provido. 
(grifamos) 29 
 
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO 
DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. 
PARALISAÇÃO DO PROCESSO NÃO IMPUTÁVEL À FAZENDA 
PÚBLICA.  EXTRAVIO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
NÃO OCORRÊNCIA. 
1. O aresto recorrido decidiu a questão de direito valendo-se de elementos 
documentais constantes dos autos, todos eles perfeitamente aplicáveis e suficientes 
para a solução da lide. Pretende a Fazenda Pública, em última análise, modificar o 
entendimento do Tribunal de origem pela via estreita dos embargos de declaração, o 
que é inadmissível. 
2. O mero transcurso de prazo não é causa bastante para que seja reconhecida 
a prescrição intercorrente, se a culpa pela paralisação do processo executivo 
não pode ser imputada ao credor exeqüente. 
3. Na hipótese, a paralisação decorreu do extravio dos autos, o que tornou 
necessária a sua reconstituição. Impossível, portanto, decretar-se a prescrição 
intercorrente, ainda que transcorrido o lustro prescricional. 
4. Recurso especial provido. 
(grifamos) 30 
 
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO 
FISCAL - PRESCRIÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA - ART. 174 DO CTN - ART. 8º, § 
2º, DA LEF. 
Esta Corte Superior cristalizou o entendimento de que, em execução fiscal, o 
despacho que ordenar a citação não interrompe a prescrição, visto que somente a 
citação pessoal tem esse efeito, devendo prevalecer o disposto no artigo 174 do CTN 
sobre o artigo 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80. 
"Não se opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu causa à 
paralisação do feito" (REsp n. 134.752/RS, Relator Min. Humberto Gomes de 
Barros in DJ 03.11.98). 
No caso dos autos, todavia, inexiste notícia de que se trata de hipótese excepcional, 
em que a demora na citação não se deu por culpa da exeqüente. Sendo vedado a este 
Sodalício incursionar no exame de matéria fático-probatória, em face do enunciado 
da Súmula n. 07/STJ, prevalece o entendimento da Corte de origem que reconheceu 
a prescrição. 
Agravo regimental não provido. 
(grifo nosso) 31 

Enfim, podemos afirmar que, como a inserção do § 4º no art. 40, da Lei de Execução 

Fiscal veio apenas acrescentar uma regra de natureza processual à sistemática do processo 

executivo fiscal, possibilitando maior eficácia ao reconhecimento da prescrição intercorrente, 

dada a sua função de ter viabilizado a possibilidade de o Juiz reconhecê-la de ofício, em uma 

época em que sequer o Código de Processo Civil autorizava tal ato judicial, não há se falar em 

                                                 
29 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 670.350 – SC. Rel. Min. Castro Meira. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Julg.: 08.03.2005. DJ de 23.05.2005, p. 230. 
30 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 322.316 – RS. Rel. Min. Castro Meira. Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Julg.: 19.08.2004. DJ de 27.09.2004, p. 292. 
31 Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 488.307 – RJ. Rel. Min. 
Franciulli Netto. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julg.: 27.05.2003. DJ de 08.09.2003, p. 301. 
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qualquer eiva de inconstitucionalidade ou ilegalidade do seu teor, estando este perfeitamente 

harmonizado ao nosso sistema processual e ao ordenamento jurídico pátrio. 

Cumpre salientarmos também que, se o legislador não tivesse acrescentado o § 4º ao art. 

40, da Lei de Execução Fiscal, a nova regra do art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil 

(após a alteração promovida pela Lei nº 11.280/2006) possibilitaria ao Juiz reconhecer a 

prescrição intercorrente de ofício, em sede de execução fiscal, dada a subsidiariedade do 

Código de Processo Civil, aplicada ao caso. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A inserção do § 4º no art. 40, da Lei de Execução Fiscal teve por escopo principal pôr 

fim à eternização dos executivos fiscais esquecidos nas prateleiras das Secretarias de Varas, 

permitindo que o Juiz, verificando o decurso do prazo prescricional sem que a Fazenda 

Pública respectiva desse andamento ou diligenciasse no feito, reconhecesse a ocorrência da 

prescrição de forma intercorrente, ou seja, intraprocessualmente. 

Ao Magistrado era vedado, quando se tratava de direitos patrimoniais, reconhecer a 

ocorrência da prescrição de ofício, conforme a antiga dicção do art. 219, § 5º, do Código de 

Processo Civil. A Lei nº 11.280/2006 alterou tal dispositivo, passando a permitir que o Juiz a 

reconhecesse. 

Logo, a reforma da Lei de Execução Fiscal antecedeu, inclusive, a própria reforma do 

Código de Processo Civil, uma vez que o § 4º fora inserido no art. 40 desta quase dois anos 

antes da mencionada lei que promoveu a alteração naquele. 

Todavia, vários doutrinadores consideram tal dispositivo inconstitucional, uma vez que 

ele foi introduzido por uma lei ordinária em outra lei ordinária para regular matéria que só 

poderia o ser por força de lei complementar. 

Entretanto, a doutrina majoritária, bem como a jurisprudência de nossos tribunais, 

inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consideram tal norma constitucional, dado que ela 

tem natureza processual, se harmonizando perfeitamente com o Código Tributário Nacional, 

haja vista que este diploma legal, que possui status de lei complementar, disciplina as normas 

gerais em Direito Tributário, inclusive as atinentes à prescrição tributária. 

Então, como visto, a norma contida no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 tem natureza 

meramente processual, uma vez que não alterou prazo prescricional, nem a forma de contá-lo, 

enfim, não alterou nada em relação ao instituto da prescrição em si, no tocante ao crédito 

tributário, não havendo que se falar em inconstitucionalidade deste dispositivo, vislumbrando 

possível ofensa ao disposto no art. 146, III, b, da Constituição Federal de 1988, razão porque 

defendemos a sua constitucionalidade. 
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Cumpre-nos salientar, também, que a ação de execução fiscal tem por objetivo a 

cobrança judicial dos créditos da Fazenda Pública, seja este de natureza tributária ou não. Em 

decorrência, por mais que o dispositivo não fosse aplicável em relação aos créditos tributários, 

permaneceria válido em relação aos demais créditos da Fazenda Pública, de natureza não 

tributária, razão porque jamais poderia ser considerado abstratamente inconstitucional em 

função de malferimento ao dispositivo constitucional aludido supra. 

E, por fim, ratificando as idéias e tese desenvolvidas ao longo do presente estudo 

monográfico, incumbe ao Magistrado reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente ex 

officio, em sede de execução fiscal, devendo ele se ater aos requisitos necessários para 

ocorrência de tal, quais sejam, a inércia da exeqüente e o transcurso do prazo prescricional, 

com vistas ao respeito do instituto da prescrição, bem como à plenitude dos princípios da 

justiça e da segurança jurídica. 
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