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RESUMO 

 

O presente trabalho acadêmico teve como objetivo analisar o entendimento firmado no âmbito 

do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicabilidade do artigo 219 do Código de Processo 

Civil (lei ordinária) assim como da orientação solidificada no verbete sumular de nº 106/STJ 

em matéria prescricional tributária. Para tanto, tomou-se por base os dispositivos do Código 

Tributário Nacional que especificamente prescrevem sobre o assunto, chegando-se à conclusão 

de que o posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça merece ser reformulado 

para melhor adequá-lo ao comando inserto no artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal, 

segundo o qual cabe somente à lei complementar dispor sobre prescrição em matéria tributária. 
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ABSTRACT 

 

This academic study aimed to analyze the Superior Court of Justice (the highest appellate court 

in Brazil for questions of federal law) jurisprudence on the applicability of article 219 of the 

Civil Procedure Code (an ordinary law) on the statute of limitations period for the collection of 

taxes. Therefore, starting on the provisions of the Brazilian Tax Code (Portuguese: Código 

Tributário Nacional) that specifically prescribed about it, we came to the conclusion that the 

Superior Court jurisprudence needs to be changed to better adapt it to the Article 146, III, "b", 

of the Federal Constitution, which prescribed that only the complementary law can stablish tax 

limitations period. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O presente trabalho tratará do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado 

desde o julgamento do Recurso Especial nº 1.120.295/SP, a respeito dos efeitos do marco 

interruptivo da prescrição previsto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário 

Nacional, lei ordinária recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com “status” de lei 

complementar e que dispõe, em sua literalidade, que o “despacho que ordenar a citação em 

Execução Fiscal” interrompe o curso do prazo prescricional.  

 

O C. Superior Tribunal de Justiça, na ocasião daquele julgamento, assentou que uma 

interpretação conjunta construída a partir do sobredito dispositivo do Código Tributário 

Nacional, do artigo 219 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 106/STJ conduziria à 

conclusão de que o marco interruptivo da prescrição não seria, efetivamente, o despacho que 

determina a citação no executivo fiscal, mas, sim, a própria propositura da Execução Fiscal, 

vez que, à luz do artigo 219, § 1º, do CPC e do verbete sumular de nº 106/STJ, a interrupção da 

prescrição deve retroagir à data da propositura da ação. 

 

Esta retroação da prescrição para a data da propositura da ação, conquanto tenha sido 

expressamente regulada no § 1º, do artigo 219 do Código de Processo Civil, não o foi pelo 

Código Tributário Nacional. 

 

Ocorre que o preceito insculpido no artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal reserva 

à lei complementar a competência exclusiva para dispor sobre normas gerais de Direito 

Tributário e especialmente sobre prescrição, de modo que, na esteira do que já decidiu o E. 

Supremo Tribunal Federal, todos os elementos da prescrição, mormente as causas que 

interrompem a sua fluência, devem ser regulados por meio de lei complementar, sendo 

materialmente inconstitucionais os dispositivos de leis ordinárias que prescrevam sobre a 

matéria. 

 

Hodiernamente, esta função de dispor sobre normas gerais em Direito Tributário e 

especialmente sobre prescrição é cumprida pelo Código Tributário Nacional, diploma legal que, 

não obstante tenha sido promulgado por meio de lei ordinária na vigência da Constituição de 
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1946, foi recepcionado pela Constituição pretérita e pela atual com “status” de lei 

complementar. Significa dizer, portanto, que são somente as disposições do Código Tributário 

Nacional que devem, validamente, ser aplicadas em matéria de prescrição tributária, não 

havendo que se falar, consequentemente, na aplicação dos dispositivos do Código de Processo 

Civil em matéria prescricional tributária. 

 

É esta a problemática que pretendemos solucionar com a elaboração deste trabalho 

monográfico. 

 

Afinal, a regulação de todos os elementos da prescrição em matéria tributária, incluindo 

os seus marcos interruptivos, é ou não é reservada à lei complementar? 

 

Para desenvolver a solução que entendemos ser mais correta à luz do comando 

constitucional, no primeiro capítulo abordaremos o instituto da prescrição, mecanismo criado 

pelo direito para evitar a perpetuidade das relações jurídicas e, com isso, garantir a segurança 

jurídica como corolário do nosso Estado Democrático de Direito. O capítulo tratará dos 

elementos essenciais da prescrição partindo da doutrina civilista, para, então, chegarmos aos 

dispositivos que a regulam especificamente no campo do Direito Tributário. Trataremos, ainda 

neste capítulo, dos prazos prescricionais previstos no Código Tributário Nacional que correm 

contra os sujeitos ativo e passivo da relação jurídica tributária e, ao final, das causas que 

interrompem o curso prescricional que corre contra o Sujeito Ativo da obrigação tributária, por 

constituir objeto específico de análise neste trabalho monográfico. 

 

No segundo capítulo demonstraremos que a prescrição em matéria tributária recebe 

regime jurídico próprio e é exclusivamente regulada, por expressa determinação constitucional, 

por meio de lei complementar (art. 146, III, “b”, da CF/88). O capítulo tem por objetivo fixar a 

premissa essencial para a solução da problemática tratada neste trabalho: todos os elementos da 

prescrição, o que inclui, indubitavelmente, as causas que interrompem o curso do respectivo 

prazo, devem, necessariamente, ser reguladas por lei complementar, o que significa dizer que 

as disposições do Código de Processo Civil, ou mesmo da Súmula nº 106/STJ não devem 

influenciar, sob qualquer pretexto, as soluções de lides tributárias. Demonstraremos, também 

neste capítulo, que tal premissa encontra guarida na jurisprudência do E. Supremo Tribunal 

Federal, representada, neste trabalho, pelo julgamento realizado pelo Tribunal Pleno nos autos 
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do Recurso Extraordinário nº 556.664-1/RS, um dos precedentes que levaram à edição da 

Súmula Vinculante nº 08. 

 

Após a exposição dos motivos que conduzem à premissa que entendemos essencial para 

a elaboração deste estudo, passamos, no terceiro capítulo, a analisar o julgamento realizado pelo 

C. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1.120.295/SP e, então, a 

confrontá-lo com a premissa firmada no capítulo antecedente, objetivando, desta forma, expor 

a solução que entendemos ser mais correta para a problemática enfrentada neste estudo. 
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2 PRESCRIÇÃO – ASPECTOS GERAIS E O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA 

JURÍDICA 

 

 A prescrição é instituto de direito que visa evitar a perpetuidade das relações jurídicas, 

impondo, por meio de enunciados prescritivos1, um “exato limite” para que estas existam no 

tempo. 

 Especificamente no Direito Tributário, a prescrição, limitando no tempo a existência da 

obrigação tributária constituída em linguagem competente2, garante a estabilidade das relações 

jurídicas. 

“Dormientibus non succurrit jus”, o direito positivo não socorre a quem permanece 

inerte. O brocardo traz a ideia de que a certeza e a segurança do direito não se compadecem 

com a permanência, no tempo, da possibilidade de litígios serem instaurados por supostos 

titulares de direito que venham a reclamá-lo tardiamente3. 

Assim, baseado na teoria do Direito Privado, e para garantir a segurança jurídica, o 

legislador instituiu no Código Tributário Nacional as figuras da “Decadência” e da “Prescrição” 

como formas de extinção do crédito tributário, recebendo, assim, regime jurídico próprio, 

exatamente como já determinava a pretérita constituição (1967) e ainda exige a Constituição 

Federal de 1988, por força de seu artigo 146, III, “b”.  

                                                           
1 Para Paulo de Barros Carvalho, Uma coisa são os enunciados prescritivos, isto é, usados na função pragmática 

de prescrever condutas; outras, as normas jurídicas, como significações construídas a partir dos textos 

positivados e estruturadas consoante a forma lógica dos juízos condicionais, compostos pela associação de duas 

ou mais proposições prescritivas. (in Direito tributário : linguagem e método. 5ª ed. – São Paulo: Noeses, 2013. 

p. 129). 
2 As normas não incidem por força própria. Numa visão antropocêntrica, elas requerem o homem, como elemento 

intercalar, movimentando as estruturas do direito, extraindo de normas gerais e abstratas outras regras, gerais e 

abstratas, gerais e concretas, individuais e abstratas, ou individuais e concretas. Desse modo, entendo que o 

crédito tributário só nasce com a sua formalização, que é o ato de aplicação da regra-matriz de incidência. 

Formalizar o crédito significa verter em linguagem competente o fato e a respectiva relação tributária, 

objetivando o sujeito ativo, o sujeito passivo e o objeto da prestação, no bojo da norma individual e concreta. 

Essa é a configuração linguística hábil para constituir fatos e relações jurídicas, sendo o veículo apropriado à 

sua introdução no ordenamento. (Ibidem. p. 511). 
3 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 10ª ed. Atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 383. 
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Os institutos dispõem, respectivamente, sobre o exato limite do tempo para “constituir 

o crédito tributário” e da sua “exigibilidade”, configurando, assim, indispensáveis mecanismos 

para se garantir a segurança jurídica, conforme bem define Renata Elaine Silva4, ad litteram: 

 

O objetivo em nosso modelo teórico é a demarcação do tempo no direito, que impede 

a perpetuação das relações jurídicas. O exato limite do tempo no direito é a forma pela 

qual vemos os institutos da decadência e da prescrição em matéria tributária. Limites 

que ao criarem regras impõem limites a todas as demais regras. Assim: 

 O exato limite do tempo para constituir o crédito tributário: decadência; 

 O exato limite do tempo da exigibilidade do crédito tributário: prescrição. 

(...) 

A função das normas de decadência e prescrição encontrada nas estruturas 

pragmáticas das mesmas normas é a garantia da segurança jurídica como veremos no 

item abaixo. 

(...) 

Segurança jurídica é um valor inserido no conteúdo semântico de um princípio, um 

valor fundamental com elevado grau axiológico; por ser um valor, sua definição é 

árdua e apenas se torna possível dentro do contexto jurídico, isso porque o valor 

pertence à classe dos objetos supremos que não admite definição, mas pode ser 

objetivado; por isso, com relação aos institutos da prescrição e da decadência, a 

segurança jurídica é instrumento que decorre objetivamente da intangibilidade das 

situações individuais pelo decurso de tempo. 

Mesmo diante de seu grau axiológico elevado, quando objetivado, constrói um estado 

de confiabilidade essencial para o direito tal qual ocorre com as regras do jogo. Sem 

confiabilidade não se pode dizer que há regras e nem tão pouco jogo, pois jogo sem 

regras confiáveis não é jogo; é como dizer que há realidade social sem direito, como 

se fosse um retrocesso aos tempos das cavernas, em que os conflitos eram resolvidos 

pela força bruta. 

Além da confiabilidade não se pode esquecer que o objetivo da segurança jurídica é 

também garantir a previsibilidade e a tranquilidade nas ações futuras. Segundo 

Florence Haret: ‘A segurança jurídica tem por objetivo trazer a estabilidade no campo 

do social por meio de normas [...]’. É ter a certeza de qual norma será aplicada em 

determinada situação e de qual é a regra do jogo. 

 

  Neste trabalho monográfico, no entanto, corte metodológico é feito para se 

abordar apenas o instituto da “prescrição” como exato “limite do tempo da exigibilidade” do 

tributo devidamente constituído, pois o objetivo aqui traçado consiste na construção de análise 

crítica a respeito do posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça especificamente sobre 

os efeitos do seu marco interruptivo previsto no inciso I, do parágrafo único, do artigo 174 do 

CTN, de modo que a decadência, não obstante sua irrecusável relevância para também garantir 

a segurança jurídica, não constituirá objeto específico de análise. 

                                                           
4 SILVA, Renata Elaine. Curso de decadência e de prescrição no direito tributário: regras do direito e segurança 

jurídica. São Paulo: Noeses, 2013. p. XXXVIII/XLII. 
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  Iniciemos, assim, traçando breve histórico do instituto da prescrição no Direito 

Civil para, então, adentrarmos especificamente na sua aplicação no Direito Tributário. 

 

2.1 Prescrição no código civil 

 

  A prescrição, disposta no art. 189 e seguintes da Lei 10.406/02 (Código Civil)5, 

é forma extintiva da pretensão do titular de um direito violado, pretensão esta que, nos exatos 

termos da lei civil, nasce com a violação do direito. 

Antônio Luís da Câmara Leal6 define prescrição como sendo “[...] a extinção de uma 

ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência 

de causas preclusivas de seu curso”. 

 Ou ainda, nas palavras de Silvio Rodrigues7, prescrição é “[...] a perda da ação 

atribuída a um direito e de toda sua capacidade defensiva, em consequência do não-uso delas, 

durante um determinado espaço de tempo”. 

 São condições essenciais para a ocorrência da prescrição: a) existência de uma 

ação exercitável, ou seja, a prescrição dirige-se a uma ação que possa ser exercitada; b) inércia 

do titular da ação pelo seu não exercício, representada pela passividade do detentor do direito 

diante da violação do direito; c) continuidade dessa inércia durante certo lapso de tempo, pois 

não basta qualquer inércia, esta deve durar mais do que o prazo prescricional previsto em lei 

para o exercício do direito violado; d) ausência de causas preclusivas de seu curso, haja vista 

previsão legal de causas que impedem, interrompem ou suspendem a fluência do prazo 

prescricional (arts. 197 a 204 do Código Civil)8. 

                                                           
5 “Art. 189. 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.” 
6 LEAL, Antônio Luís da Câmara. apud. ABAL, Rafael Peixoto. Decadência & os Tributos Sujeitos ao 

Lançamento por Homologação. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2006, p. 86. 
7 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 24. ed. atualizada. São Paulo: Saraiva, 1994, v. 1, p. 318. 
8 ABAL, Rafael Peixoto. Decadência & os Tributos Sujeitos ao Lançamento por Homologação. 1ª ed. Curitiba: 

Juruá, 2006, p. 87-88. 
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 Inicia-se o cômputo do prazo prescricional a partir do momento em que, havendo 

uma lesão a direito subjetivo, poderia o detentor deste direito exercer o seu direito de ação. 

Passa a fluir, portanto, a partir da violação do direito, sendo que esse momento e o prazo variam 

de acordo com o direito afrontado. 

 A prescrição, ainda no campo do Direito Privado, pode ser renunciada pelo 

sujeito que tem o direito de invocá-la (art. 191 do Código Civil). Para tanto, é necessário que a 

prescrição já tenha se consumado, ou seja, é condição essencial que o prazo para exercício da 

ação tenha fluído completamente sem que esta tenha sido proposta, e que da renúncia não 

decorra prejuízo de terceiros9. 

 

2.2 Prescrição em matéria tributária 

 

Assim como nas relações jurídicas de direito privado, as obrigações tributárias também 

não podem perdurar infinitamente no tempo. Para evitar esta perpetuidade, o legislador do 

Código Tributário Nacional institui prazos que, uma vez esgotados, ter-se-á por extinto o direito 

subjetivo do sujeito que o detenha de reclamá-lo.  

Cuidemos, de forma sucinta, do prazo prescricional que corre contra a pretensão do 

sujeito passivo da relação jurídica tributária (pretensão para reaver o que foi indevidamente 

recolhido a título de tributo) para, então, abordarmos o ponto central deste trabalho 

monográfico: o prazo prescricional que corre contra o Sujeito Ativo da relação jurídica 

tributária, ou seja, o “exato limite de tempo da exigibilidade do crédito tributário”.  

 

2.2.1 Prescrição da pretensão do sujeito passivo da obrigação tributária 

 

O prazo prescricional que corre contra o direito do sujeito passivo da relação jurídica 

tributária de reaver os valores pagos indevidamente a título de tributo, por não estar diretamente 

                                                           
9 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 24. ed. atualizada. São Paulo: Saraiva, 1994, v. 1, p. 326. 
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relacionado com o ponto central a ser desenvolvido neste trabalho, não necessitará de maiores 

ilações, bastando, apenas em breve digressão, afirmar que o direito do contribuinte para repetir 

o indébito em face do sujeito ativo da relação jurídica tributária extingue-se nos termos e prazos 

previstos no artigo 168 do Código Tributário Nacional, in verbis:  

 

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo 

de 5 (cinco) anos, contados: 

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito 

tributário; 

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva 

a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha 

reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. 

 

Grande celeuma surgiu quanto ao prazo prescricional para reaver os valores 

indevidamente pagos a título de “tributos sujeitos ao lançamento por homologação”, pois, nesta 

modalidade de lançamento, o sujeito passivo é incumbido na função de apurar o valor do tributo 

e efetuar, antecipadamente, o pagamento sob “condição resolutória” da ulterior 

homologação10. 

Há anos o C. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o 

prazo prescricional previsto no artigo 168, I, do CTN, em se tratando de tributos sujeitos ao 

lançamento por homologação, somente passaria a correr a partir da data em que fosse 

expressamente homologado pelo Fisco o procedimento adotado pelo contribuinte, ou, na 

inexistência dessa homologação expressa, da data em que transcorrido o prazo quinquenal 

                                                           
10 CTN - 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. 

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória 

da ulterior homologação ao lançamento. 

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito 

passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. 

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura 

devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. 

§ 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. 
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(decadencial) previsto no § 4º do artigo 150 do CTN, vez que, somente nestas ocasiões, reputar-

se-ia extinto o crédito tributário (a chamada “tese dos cinco mais cinco”11). 

 Contudo, em 09 de fevereiro de 2005, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 

Complementar nº 118/05, a qual, a pretexto de “interpretar” o inciso I do artigo 168 do CTN, 

prescreveu em seu artigo 3º que “a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo 

sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 

1º do art. 150 da referida Lei”, contrariando, assim, a exegese construída pelo C. Superior 

Tribunal de Justiça ao longo dos anos. 

Mas não é só. Por meio do artigo 4º da Lei Complementar em comento, intentou o 

legislador atribuir efeitos retroativos à suposta “interpretação” com fundamento no artigo 106, 

I, do Código Tributário Nacional. A conduta, no entanto, foi absolutamente rechaçada pelo C. 

Superior Tribunal de Justiça e pelo E. Supremo Tribunal Federal, os quais concluíram, por 

irretocáveis fundamentos, que a manobra legislativa malferiu princípios da segurança jurídica, 

da proteção à confiança e da garantia do acesso à Justiça12. 

Vide, a propósito, a ementa do V. Acórdão proferido nos autos Recurso Extraordinário 

nº 566.621/RS, no qual restou assentado que nas demandas ajuizadas antes da produção de 

efeitos da LC 118/05 deve-se observar a “tese dos cinco mais cinco”, aplicando-se, por outro 

lado, o prazo quinquenal contado do pagamento antecipado do tributo nas hipóteses de ações 

ajuizadas após o início da eficácia da sobredita Lei Complementar, ipsis litteris: 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO 

RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – 

VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 

DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA 

                                                           
11 Renata Elaine Silva lembra que A interpretação partiu da leitura dos comandos normativos do texto do art. 168, 

I, do CTN, que expressamente diz que o direito de restituir o tributo pago indevidamente é de 5 (cinco) anos 

‘contado da data da extinção do crédito tributário’ e do comando expresso no art. 150, § 1º da mesma lei, que 

determina que a extinção do pagamento antecipado apenas ocorre com o ato de homologação. (...) Assim, para 

os tributos sujeitos ao lançamento por homologação primeiro se conta o prazo para homologar de 5(cinco) anos 

e depois o prazo para restituir de 5 anos, isto é, “5+5”. O primeiro precedente do STJ sobre a tese que aumenta 

o prazo de exigência do crédito do contribuinte teve início por meio do Recurso Especial 44.221/PR e no 

julgamento do EREsp nº 43.502/RS (...). Destarte, por mais que a doutrina não aquiescesse com o entendimento 

do STJ, o mesmo perdurou por 10 (dez) anos e apenas foi alterado com a publicação da Lei Complementar nº 

118/2005 (...). (in Curso de decadência e de prescrição no direito tributário : regras do direito e segurança jurídica. 

São Paulo : Noeses, 2013. p. 389/390). 
12 Em verdade, o C. Superior Tribunal de Justiça havia reconhecido, ainda, a inconstitucionalidade da Lei 

Complementar nº 118/05 por também violar o artigo 2º da Carta Magna, o qual assegura a separação dos poderes. 

Este fundamento, no entanto, não encontrou guarida no entendimento perfilhado no âmbito do E. STF. 
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REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS 

AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.  

Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção 

do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o 

prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato 

gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, 

do CTN.  

A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação 

normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos 

contados do pagamento indevido.  

Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser 

considerada como lei nova.  

Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei 

expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle 

judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.  

A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de 

indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões 

deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação 

imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem 

resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança 

jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.  

Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da 

norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas 

após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 

445 da Súmula do Tribunal.  

O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que 

tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à 

tutela dos seus direitos.  

Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 

118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, 

descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco 

impede iniciativa legislativa em contrário.  

Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, 

considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações 

ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho 

de 2005.  

Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso 

extraordinário desprovido. 

 

Assim sendo, ao menos desde a ocasião do julgamento do RE nº 566.621/RS e durante 

a fase de elaboração desta monografia, o assunto já não mais comporta maiores 

questionamentos, sendo pacífico que o prazo quinquenal que corre contra o contribuinte para 

reaver as quantias pagas indevidamente a título de tributos esgota-se quando transcorrido prazo 

superior ao quinquídio previsto no artigo 168, I, do CTN, contado da data do pagamento 

indevido. 

  Passemos, então, a abordar especificamente o prazo prescricional que extingue 

o crédito tributário e impede, com isso, que a relação jurídica tributária, cujo objeto se 

consubstancia no dever do sujeito passivo de pagar o tributo, se perpetue no tempo. 
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2.2.2 Prescrição da pretensão do sujeito ativo da obrigação tributária 

 

Como visto, a prescrição é causa extintiva da ação que assegura determinado direito. 

Para o Fisco, ou seja, o sujeito ativo da relação jurídica tributária, o direito subjetivo 

resguardado é o crédito tributário, que, com a sua formalização, passa a ter todos os elementos 

essenciais enquanto obrigação, e, para exercitar tal direito, a lei prevê determinado lapso 

temporal. 

Dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional, in verbis: 

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. 

Prescreve, portanto, em cinco anos o direito à ação de cobrança do crédito tributário, 

contados a partir de sua “constituição definitiva”. Isto quer dizer que para que se possa operar 

a prescrição do direito do Fisco é necessário que tenha ocorrido o lançamento, ou a constituição 

do crédito tributário pelo sujeito passivo da obrigação13. Caso o fisco quede-se inerte e não 

realize o lançamento, e tampouco venha o contribuinte a constituir o tributo por meio do 

autolançamento, a obrigação não poderá ser alvo de prescrição, mas sim de decadência, instituto 

que, no entanto, não constitui objeto de estudo no presente trabalho monográfico14.  

 Ao contrário do direito privado, a prescrição em matéria tributária não apenas 

atinge o direito de ação, mas também o crédito tributário, não podendo o sujeito passivo 

renunciar a prescrição que possa invocar, haja vista a extinção direta do crédito tributário nos 

termos do art. 156, V do CTN. 

 O art. 174 do CTN prevê o início do prazo prescricional na data em que se 

considere o constituído “definitivamente” o crédito tributário. Ocorre que definir o momento 

                                                           
13 Eis que o importante é observar a ambiguidade presente na palavra “lançamento” que padece do problema 

semântico do tipo “processo/produto”, como tantas outras nos discursos prescritivo e descritivo do direito. É 

lançamento o processo de determinação, pelo sujeito passivo, com apuração da dívida tributária, como é 

lançamento, também, a norma individual e concreta, posta no sistema com a expedição do “ato de lançamento”. 

(...) Torna-se preciso, portanto, ato administrativo (lançamento) ou expediente de iniciativa do particular 

(autolançamento) para imitir no sistema do direito posto a norma individual e concreta que tipificará o evento 

tributário, convertendo-o em fato jurídico, ao mesmo tempo em que firmará em linguagem competente a relação 

jurídica por ele irradiada. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário : linguagem e método. 5ª ed. – São 

Paulo: Noeses, 2013. p. 517). 
14 Cumpre, apenas em linhas gerais, ressaltar que a decadência fulmina o direito do Sujeito Ativo de constituir a 

relação jurídica tributária por meio do lançamento. O prazo para esse desiderato está previsto no artigo 173, incisos 

I e II, do Código Tributário Nacional. 
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em que se constitui “definitivamente” o crédito tributário é matéria árdua que vem sendo 

debatida pela doutrina. 

 Para Hugo de Brito Machado15, o crédito é constituído definitivamente na data 

em que não haja mais a possibilidade de discussão do crédito perante a Fazenda Publica, ou 

seja, não se admita mais recurso no procedimento administrativo. Aceita-se, para esta corrente, 

a existência de um lançamento provisório e um lançamento definitivo, como parece aceitar o 

legislador quando utilizou o termo “constituição definitiva”.  

 Por outro lado, defendem alguns doutrinadores que por ser o lançamento ato 

administrativo que contém a declaração da ocorrência do fato jurídico tributário, a identificação 

do sujeito passivo e o valor do tributo a ser recolhido, estará este desde já perfectibilizado, não 

havendo que se falar em provisoriedade simplesmente por haver possibilidade de impugnação 

por parte do sujeito passivo. 

 Essa corrente ainda afirma que o lançamento pode ser substituído por outro, mas 

que isso não importa em dizer que o lançamento substituído não era definitivo. Nesse sentido, 

Souto Maior Borges: 

 

O lançamento poderá ser substituído (‘modificado’, ‘revisto’) por um outro ato 

administrativo, de conteúdo diverso - o ato de revisão. Mas o ato de revisão não se 

confunde com o ato revisto (lançamento), porque é autônomo e emitido em 

decorrência de um procedimento dotado de sua própria individualidade. Noutros 

termos: são inconfundíveis o procedimento de lançamento e o procedimento de 

revisão do lançamento16. 

 

 O lançamento, portanto, é sempre definitivo. O que se poderia aceitar seria a 

provisoriedade dos efeitos do lançamento. É do momento em que se tornam definitivos os 

efeitos do lançamento que começa a fluir o prazo prescricional do crédito tributário. 

 Há ainda uma terceira corrente doutrinária, que entende ser constituído 

definitivamente o crédito tributário com sua inscrição em dívida ativa. Não se considera essa a 

                                                           
15 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 14. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 

Malheiros, 1998, p. 151. 
16 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2ª ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros, 1999, 

p.454. 
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melhor exegese, pois se assim fosse o Fisco teria o poder de retardar o início da fluência do 

prazo prescricional. A inscrição é mera providência administrativa indispensável à formação 

do título executivo extrajudicial em favor da Fazenda, sem o qual é impossível realizar a 

execução fiscal. É, portanto, momento posterior à constituição definitiva do crédito. 

 A demonstração dessas correntes se faz necessária, pois o “dies a quo” do prazo 

prescricional guarda intrínseca relação com a concepção que se tenha de constituição 

“definitiva” do crédito. 

  E neste ponto, a que melhor indica, a nosso ver, o momento da constituição 

definitiva do crédito tributário é a mesma adotada por Luciano Amaro: 

Autores há que sustentam ser lançamento “definitivo” aquele não mais passível de 

ser alterado, nos termos do art. 145, por meio, por exemplo, de uma impugnação do 

sujeito passivo. Não cremos que proceda essa afirmação, pois, caso a prescrição só 

tivesse início após eliminada a possibilidade de eventual mudança administrativa do 

lançamento, o art. 149 portrairia o inicio do prazo prescricional para todas as 

situações em que, em tese, coubesse revisão de ofício do lançamento, o que não faria 

nenhum sentido. Efetuado o lançamento, sabe-se que o sujeito ativo tem a 

possibilidade de revê-lo (art. 145, combinado com o art. 149).
 17

  

 

 

 Deste modo, ao ser expedido, o lançamento passa a produzir efeitos, como ato 

administrativo que é. Porém, não há que se negar que esse possa ser revogado ou alterado, mas 

até o momento em que isso venha a ocorrer, produz efeitos e por isso é definitivo, pois “a 

contingência de estar aberto a refutações é algo que o próprio sistema prevê e disciplina, mas 

que não elide a definitividade da figura”18. 

 

 Nada obstante, temos, ainda, que o prazo prescricional não passa a fluir 

imediatamente após definitivamente constituído o crédito tributário, vez que a prescrição, como 

ressaltamos, pressupõe a violação de um direito, violação esta que não se pode reputar ocorrida 

no mesmo instante em que o crédito tributário é definitivamente constituído, consoante bem 

observa Paulo de Barros Carvalho, in verbis: 

Não é suficiente identificar no instituto da prescrição u’a medida enérgica da ordem 

jurídica, no sentido de desestimular a omissão de certas pessoas, na defesa dos seus 

direitos, fazendo com que não prosperem situações indefinidas e não fiquem por 

                                                           
17 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 10ª ed. Atual. São Paulo : Saraiva, 2004, p. 399. 
18 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23. ed. revista e atualizada. São Paulo : Saraiva, 2011, 

p. 488. 
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muito tempo pendentes direitos e deveres que os fatos (descritos em normas) vão 

sistematicamente produzindo. 

Para a devida compreensão de sua natureza é fundamental meditar sobre seus 

requisitos, a fim de conhecemos as possíveis mutações introduzidas pelo legislador 

tributário. 

É fácil divisar, desde logo, que não se pode falar em curso da prescrição enquanto 

não se verificar a inércia do titular da ação. Todavia, o termo inicial do prazo, no 

Código Tributário, foi estipulado tendo em conta o momento em que o sujeito passivo 

é notificado do lançamento. Como aceitar que possa ter começado a fluir o lapso 

temporal se, naquele exato momento, e ao menos durante o período firmado no ato 

de lançamento, a Fazenda ainda não dispunha do meio próprio para ter acesso ao 

Judiciário, visando à defesa de seus direitos violados? O desalinho entre os 

pressupostos do instituto e o preceito do Código é indisfarçável. Não se preocupou o 

legislador em saber se havia possibilidade de exercício da ação judicial ou se o titular 

do direito se manteve inerte. Foi logo estabelecendo prazo que tem como baliza 

inicial um instante que não coincide com aquele em que nasce, para o credor, o direito 

de invocar a prestação jurisdicional do Estado, para fazer valer suas prerrogativas. 

Surpreende-se, neste ponto, profunda divergência entre a lógica do fenômeno 

jurídico e a lógica do fraseado legal. Com que ficamos? 

Temos inabalável convicção de que as imposições do sistema hão de sobrepor-se às 

vicissitudes do texto. Este nem sempre assume, no conjunto orgânico da ordem 

jurídica, a significação que suas palavras aparentam expressar. 

A solução harmonizadora está em deslocar o termo inicial do prazo de prescrição 

para o derradeiro momento do período de exigibilidade administrativa, quando o 

Poder Público adquire condições de diligenciar acerca do seu direito de ação. Ajusta-

se assim a regra jurídica à lógica do sistema. 19  

 

 O prazo prescricional, destarte, tanto no Direito Privado como no Direito 

Tributário, começa a fluir do momento em que pode ser exercitada a ação que assegure o direito 

violado. O direito do Fisco é violado a partir do momento em que o sujeito passivo, devendo 

satisfazer a obrigação tributária devidamente formalizada pelo lançamento, não o faz. Esse 

momento é o primeiro dia após a data fixada no próprio lançamento para o adimplemento da 

obrigação tributária20. Antes disso não há que se falar em violação do direito subjetivo do Fisco, 

e, tampouco, em fluência do prazo prescricional.  

  Pois bem. 

  O legislador do Código Tributário Nacional, depois de prescrever no caput do 

artigo 174 que o termo a quo do prazo prescricional é a “constituição definitiva” do crédito, 

momento sobre o qual nos ocupamos nos parágrafos anteriores, houver por bem dispor, no 

                                                           
19 Idem. Direito tributário : linguagem e método. 5ª ed. – São Paulo: Noeses, 2013. p. 585/586. 
20 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2ª ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros, 1999, 

p.244. 
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parágrafo único do indigitado enunciado, quatro hipóteses que, uma vez ocorridas, implicam o 

efeito de interromper o prazo prescricional, nestes termos: 

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. 

 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 

 

I - pela citação pessoal feita ao devedor; 

 

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada 

pela Lcp nº 118, de 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. 

 

 

  A interrupção do prazo prescricional por uma das modalidades previstas no 

parágrafo único do artigo 174 do CTN acarreta o reinício da contagem de todo o prazo 

quinquenal, ou seja, a partir do momento em que verificado o marco interruptivo, despreza-se 

o período já decorrido e passa-se a contá-lo novamente por inteiro. 

  Os efeitos da interrupção da prescrição são brilhantemente definidos no 

magistério doutrinário de Paulo de Barros Carvalho21, verbo ad verbum: 

As causas previstas no parágrafo único do art. 174, uma vez ocorridas, têm a força de 

interromper o fluxo temporal que termina com a prescrição. Interrompido o curso do 

tempo, cessa a contagem, começando tudo novamente, isto é, computando-se mais 

cinco anos. Exemplifiquemos. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 

mediante decisão administrativa final, confirma a existência de seu crédito para com 

determinado contribuinte, sendo este notificado do inteiro teor do ato decisório. A 

partir desse instante começa a escoar o prazo prescricional. Admitamos que a entidade 

tributante se mantenha inerte e o devedor, passados três anos, venha a postular o 

parcelamento de seu débito, que confessa existente. A iniciativa do contribuinte, 

porque contemplada no item IV do art. 174, terá o condão de interromper a fluência 

do prazo, que já seguia pelo terceiro ano, fazendo recomeçar a contagem de mais cinco 

anos para que prescreva o direito de ação da Fazenda Estadual. Toda vez que o período 

é interrompido, despreza-se a parcela de tempo que já foi vencida, retornando-se ao 

marco inicial. 

 

                                                           
21 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 5ª ed. – São Paulo: Noeses, 2013. 

p.586/587. 
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  O objeto específico deste trabalho monográfico, conforme já ressaltado, consiste 

na elaboração de análise crítica sobre a interpretação construída pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça a respeito dos “efeitos” do marco interruptivo da prescrição insculpido especificamente 

no inciso I, do parágrafo único do artigo 174 do CTN. Por esse motivo, o dispositivo será melhor 

abordado ao final deste capítulo, como introito para o que lhe sucede. 

  Tratemos, então, de forma sucinta das três hipóteses de interrupção do lapso 

prescricional de que tratam os incisos II, III e IV do parágrafo único do artigo 174 do CTN, 

como forma de abordar, com plenitude, as causas interruptivas previstas no “Codex” Tributário. 

  O inciso II do parágrafo único do artigo 174 do CTN elege o “protesto judicial” 

como meio para interromper o lustro prescricional, ação esta que é regida pelos artigos 867 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Na prática, é pouco utilizado pelo Sujeito Ativo da 

relação jurídica tributária já que o despacho que determina a citação do devedor na Execução 

Fiscal acarreta, atualmente, o mesmo efeito. Nada obstante, devido à expressa disposição do 

CTN, “tem-se que deverá ser admitido o protesto judicial, reconhecendo-se legítimo interesse 

ao Fisco para tanto”22. 

  O inciso III, por sua vez, prescreve que o curso do prazo prescricional será 

interrompido por qualquer ato judicial “que constitua em mora o devedor”. O ato deve, 

necessariamente, ser praticado no bojo de um processo judicial (daí “ato judicial)”, porém, nem 

todos os atos judiciais têm o condão de “constituir em mora o devedor”. A doutrina e a 

jurisprudência pouco exploraram essa questão, mas, no âmbito do C. Superior Tribunal de 

Justiça, consoante assevera Renata Elaine Silva23, restou sedimentado que, diante da não 

localização do devedor, a citação por edital teria o condão de interromper a prescrição, 

porquanto qualificada como ato judicial que constitui em mora o devedor. 

  Todavia, com o advento da Lei Complementar nº 118/05, antecipando o marco 

interruptivo da prescrição então previsto no inciso I (com a citação pessoal do devedor) para o 

momento em que simplesmente é determinada a citação do devedor, concordam Leandro 

                                                           
22 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 

11. ed. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2009. p. 1200. 
23SILVA, Renata Elaine. Curso de decadência e de prescrição no direito tributário: regras do direito e segurança 

jurídica. São Paulo: Noeses, 2013. p. 329. 
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Paulsen e Renata Elaine Silva que a citação por edital, nos autos de Execução Fiscal, perdeu 

sua “utilidade” para interromper a fluência do prazo prescricional, confira-se: 

A citação por edital na execução fiscal, quando restavam frustradas as tentativas de 

citação pessoal (por carta ou por oficial de justiça) constituía meio adequado para a 

constituição do devedor em mora. (...) Como, a contar da LC 118/05, com a nova 

redação do inciso I, não é mais a citação pessoal que interrompe o prazo, para o 

despacho que determina a citação, a questão perdeu a relevância.24 

A possibilidade de citação por edital como ato de constituição em mora do devedor 

apenas era cabível antes da alteração do inciso I do parágrafo único do art. 174 do 

CTN, pela Lei Complementar 110/2005, que determinava que a interrupção da 

prescrição apenas ocorresse com a citação pessoal feita ao devedor (omissis), com a 

nova disposição do inciso, este perdeu sua utilidade em favor da autoridade 

administrativa.25 

 

  Por sua vez, a última hipótese descrita no rol de causas interruptivas da 

prescrição atribui ao próprio contribuinte a possibilidade de praticar ato que interrompa o prazo 

prescricional que corre contra o Sujeito Ativo da obrigação tributária, nestes termos: 

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: 

(...) 

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. 

 

  O ato poderá ser “judicial” ou “extrajudicial”, desde que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. Hodiernamente, a doutrina especializada destaca a 

“Ação de Consignação em Pagamento” (art. 164 do CTN) como exemplo de ato judicial 

praticado pelo contribuinte que importa no reconhecimento do débito, ipsis litteris: 

Sobre o ato judicial, a consideração que merece ser tecida é sobre a falta de 

competência do contribuinte em realizar atos judiciais (diferentemente do que ocorre 

com a autoridade judicial). O ato judicial praticado pelo contribuinte para reconhecer 

o débito apenas pode ser realizado por meio de uma ação judicial, assim o “ato” aqui 

deve ser entendido como “ato” de propor ou de ajuizar uma ação judicial. Essa ação 

deve ter como propósito o reconhecimento do débito. 

A assertiva encontra amparo na propositura da ação de consignação em pagamento. 

Visto que, nessa modalidade de ação, o devedor reconhece o seu débito tributário e se 

propõe a pagá-lo judicialmente. As possibilidades legais de propositura da ação são 

aquelas previstas no art. 164 do CTN, quais sejam: recusa de recebimento, 

subordinação do pagamento ao pagamento de outros tributos ou penalidade, 

                                                           
24 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 

11. ed. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2009. p. 1200. 
25 SILVA, Renata Elaine. Curso de decadência e de prescrição no direito tributário: regras do direito e segurança 

jurídica. São Paulo: Noeses, 2013. p. 329. 
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subordinação do pagamento ao cumprimento de uma obrigação acessória, 

subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem 

fundamento legal, e ainda exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito 

público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. Esse poderia ser um 

exemplo clássico de “ato” inequívoco judicial que importa em reconhecimento do 

débito pelo devedor e que implica em interrupção do prazo de prescrição; desta feita, 

a propositura de uma ação de consignação em pagamento pode interromper a 

prescrição. 

 

  Por sua vez, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a “confissão da dívida 

para fins de adesão a parcelamento” como a mais clássica forma do ato “extrajudicial” apto a 

interromper o curso do prazo prescricional com fundamento no inciso IV, do parágrafo único, 

do artigo 174 do CTN, a saber:  

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ADESÃO A 

PARCELAMENTO. NATUREZA JURÍDICA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. 

EFEITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO 

ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. PRECEDENTES. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. Não se cogita de omissão em acórdão que afirmou, expressamente, ter sido a dívida, 

objeto da Execução Fiscal, incluída em parcelamento. 
II. Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a confissão espontânea 

de dívida com o pedido de adesão ao Refis representa um inequívoco 

reconhecimento do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, ainda que o 

parcelamento não tenha sido efetivado’ (STJ, REsp 1.162.026⁄RS, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26⁄08⁄2010). 
III. Prescrição que, no caso, tem-se por interrompida. 
IV. Agravo Regimental improvido.26 

 

  Estas causas demonstram que o legislador do Código Tributário Nacional elegeu, 

de forma clara e objetiva, específicas hipóteses que, uma vez ocorridas, terão o condão de 

interromper o curso do prazo prescricional que corre em desfavor do Sujeito Ativo da obrigação 

tributária, devendo-se entender que o prazo passará novamente a fluir, por inteiro, exatamente 

no mesmo instante em que ocorrida quaisquer das hipóteses interruptivas descritas nos incisos 

do indigitado dispositivo. O CTN, nesta seara, cumpre função precípua advinda da Carta Magna 

de dispor sobre normas gerais de direito tributário, especialmente sobre prescrição (art. 146, III, 

“b”). 

  E é nesta linha de raciocínio que voltamos nossas atenções ao marco interruptivo 

previsto no inciso I, do parágrafo único, do artigo 174 do Código Tributário Nacional.  

                                                           
26 STJ – Agravo em Recurso Especial nº 334.890/SP. Rel. Min. Assusete Magalhães. Segunda Turma. DJe 

03/09/2015.   
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 O artigo 174, parágrafo único, I, do CTN, dispunha, em sua redação originária, 

que somente a citação pessoal do devedor tinha o condão de interromper o prazo prescricional. 

Porém, aparente antinomia havia entre esta disposição e a inserta no ainda vigente artigo 8º, § 

2º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), porquanto, para o segundo dispositivo, o 

simples despacho que determina a citação já teria o condão de interromper a prescrição, o que 

não se harmonizava com a inteligência da antiga redação do “Codex” Tributário, pela qual 

somente a citação pessoal do devedor teria efeito de interromper a prescrição. 

  A questão da aparente antinomia, que por tempos foi controvertida na doutrina 

e na jurisprudência, foi solucionada pelo C. Superior Tribunal de Justiça à luz do entendimento 

perfilhado no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal a respeito de assunto que com ele guarda 

direta relação, qual seja, a questão da inconstitucionalidade das disposições da Lei nº 8.212/91 

(Lei Ordinária) para tratar de prescrição e decadência das contribuições previdenciárias sem a 

observância da reserva de Lei Complementar de que trata o artigo 146, III, “b”, da Constituição 

Federal27.  

  Considerando os julgamentos proferidos pelo E. Supremo Tribunal Federal, 

sobre os quais trataremos com mais vagar no capítulo seguinte, concluiu o C. Superior Tribunal 

de Justiça que deveria prevalecer a estrita dicção do Código Tributário Nacional no que diz 

respeito ao momento do marco interruptivo da prescrição, e não aquele previsto no § 2º, do 

artigo 8º, da Lei nº 6.830/80, sob pena de acarretar inarredável vício de inconstitucionalidade 

(art. 146, III, “b”, da CF/88). Vide, neste sentido, a ementa do Acórdão proferido em sede do 

Incidente de Inconstitucionalidade arguido nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1.037.765/SP28, ad litteram: 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º, § 3º, E 8º, § 2º, DA LEI 

6.830⁄80. PRESCRIÇÃO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. 
1. Tanto no regime constitucional atual (CF⁄88, art. 146, III, b), quanto no 

regime constitucional anterior (art. 18, § 1º da EC 01⁄69), as  normas sobre prescrição 

e decadência de crédito tributário estão sob reserva de lei complementar. Precedentes 

do STF e do STJ. 
2. Assim, são ilegítimas, em relação aos créditos tributários, as normas estabelecidas 

no § 2º, do art. 8º e do § 3º do art. 2º da Lei 6.830⁄80, que, por decorrerem de lei 

ordinária, não podiam dispor em contrário às disposições anteriores, previstas em lei 

complementar. 
3. Incidente acolhido. (fl. 195). 

                                                           
27 Dizemos, aqui, dos julgamentos do Pretório Excelso e que culminaram na edição da Súmula Vinculante nº 8 

(DJe 20.06.2008), dentre eles aquele realizado quando da apreciação do Recurso Extraordinário nº 556.664/RS.  
28 Rel. Min. Teori Albino Zavascki. Corte Especial. DJe 17/10/2011. 
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  O julgamento em voga, conquanto proferido no ano de 2011, tomou por base a 

antiga redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174 do CTN, que, de fato, prescrevia 

causa distinta como marco interruptivo da prescrição (a citação pessoal do devedor) daquela 

prevista na Lei nº 6.830/80 (o despacho que determina a citação do devedor). 

  Contudo, alguns anos antes daquele julgamento, precisamente em 09 de 

fevereiro de 2005, foi publicada a Lei Complementar nº 118 e que, dentre diversas disposições, 

deu nova redação ao inciso I parágrafo único do artigo 174 para definir como marco interruptivo 

“o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”. Desde então, ao menos com 

efeitos prospectivos (típicos da correção legislativa29), havia sido solucionada a questão da 

antinomina entre o CTN e a Lei de Execução Fiscal, passando, a partir da eficácia da LC 118/05, 

a disporem o CTN e a Lei de Execução Fiscal de igual forma a respeito do efeito interruptivo 

da prescrição do despacho de determina a citação em Execução Fiscal. 

  Nada obstante, os fundamentos lançados pelo C. Superior Tribunal de Justiça 

nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.037.765/SP cabem perfeitamente para pacificar a 

questão da antinomia existente no período que antecede o advento da nova redação do inciso I 

do parágrafo único do artigo 174 do CTN perpetrada pela Lei Complementar nº 118/05. 

 Ocorre que, muito embora tenha a Corte Especial do C. Superior Tribunal de 

Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.037.765/SP, concluído que as disposições da 

Lei nº 6.830/80 (Lei Ordinária) são inaplicáveis em matéria tributária em função da reserva de 

Lei Complementar insculpida no artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal, por decisão de 

sua Primeira Seção, em sentido diametralmente oposto, proferida nos autos do Recurso Especial 

nº 1.120.295/SP, concluiu a Augusta Corte que as disposições do Código de Processo Civil, 

frise-se, uma lei ordinária, poderiam ser aplicadas em matéria prescricional tributária. 

                                                           
29 Porém é muito comum que o legislador, sobre o pretexto de estar interpretando a lei anterior, promova uma 

inovação no ordenamento jurídico a partir da imposição de uma solução que não podia ser encontrada na lei 

interpretada, a fim de forçar a alteração da jurisprudência dos tribunais. Nestes casos, não há que se falar em 

interpretação autentica, mas em correção legislativa da jurisprudência, o que obviamente, não produzirá efeitos 

retroativos. (RIBEIRO, Lodi Ricardo. in O princípio da irretroatividade tributária. Revista Tributária e de Finanças 

Públicas nº 79. São Paulo, 2008. p. 246). 
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  Há, portanto, clara incoerência entre os julgamentos proferidos pelo Superior 

Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.120.295/SP e do AI nº 1.037.765/SP. 

  Porém, o julgamento do Recurso Especial nº 1.120.295/SP, encerrado meses 

antes daquele proferido pela Corte Especial30, foi realizado nos moldes do artigo 543-C, do 

Código de Processo Civil, o rito dos “Recursos Repetitivos”, ocasionando, com isso, a prolação 

de inúmeras decisões, no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça e nos demais Tribunais 

pátrios, que tão somente reproduzem os fundamentos nele escorados, sem, com a devida vênia, 

enfrentar devidamente a questão à luz do preceito consagrado no artigo 146, III, “b”, da Carta 

Cidadã, que é, a nosso ver, indispensável para solucionar a controvérsia em estrita observância 

do comando constitucional. 

  É neste ponto, centrado na clara dissonância existente entre as soluções dadas 

pelo C. Superior Tribunal de Justiça naqueles casos concretos, que reside a problemática que 

se pretende ver analisada e, espera-se, solucionada neste trabalho monográfico.  

  Afinal, prescrição em matéria tributária é ou não é reservada à Lei 

Complementar, nos termos do artigo 146, III, “b”, da CF/88? 

  É o que buscamos responder no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 O julgamento do REsp nº 1.120.295/2010 ocorreu na assentada do dia 12/05/2010 (DJe 21/05/2010). O 

julgamento do AI nº 1.037.765/SP, por sua vez, aconteceu na sessão do dia 02/03/2011 (DJe 17/10/2011).  
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3 DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA DISPOR SOBRE PRESCRIÇÃO   

EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 

 

  Os limites ao poder estatal ao longo dos séculos rendem discussões na seara do 

Direito. No campo tributário a história revela importantes movimentos sociais visando fixar 

balizamentos na arrecadação verbalizados em documentos escritos. 

  As limitações delineadas em regras claras consubstanciavam a obrigação do 

soberano de estrita observância a certos e determinados procedimentos, além de direitos dos 

diversos setores do corpo social. 

  Exemplo disso foi a irresignação dos barões ingleses e do Papa Inocêncio III em 

face do Rei João I que culminou na elaboração da “Carta Magna”, documento que no ano de 

1215 limitou a atuação dos monarcas da Inglaterra impedindo o poder absoluto31. Pode-se, 

ainda, mencionar o “The Boston Tea Party”, havido aos 16 de dezembro de 1773, revelador da 

necessidade de limitações ao poder tributário conferido ao Estado e que foi marcado pela 

revolução dos colonos ingleses contra as elevadas taxações do chá perpetradas pelo governo 

britânico, sendo, vale dizer, importantíssimo marco da Revolução Americana. 

  Daí deflagrou-se um extenso processo histórico que culminou nos ideais 

perseguidos pelo constitucionalismo, movimento político-jurídico que busca fixar governos 

moderados com poderes limitados, como sustenta Canotilho32 e tantos outros doutrinadores. 

  Influenciada pelas evoluções do direito alienígena, as limitações ao poder estatal 

no Brasil têm seu marco histórico, por exemplo, com a previsão na Constituição Imperial de 

1824 do “princípio da legalidade” com importantes repercussões no Direito Penal e Tributário, 

                                                           
31 (...) a Magna Carta, como outros documentos que a seguiram não constitui uma verdadeira declaração de 

direitos no sentido moderno (...) representa uma real e efetiva limitação do poder estatal, porém também uma 

pequena parcela da população, possuindo, nesse sentido, caráter particularista e reduzido. (SARLET, Ingo 

Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010). 
32 Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia 

dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Neste sentido, o 

constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos. O 

conceito de constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de valor. É, no fundo, uma teoria normativa da 

política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 

Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Livraria Almedina, 1997. p. 45 e 46). 
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suprimido em determinado momento histórico por influência de certas minorias e presente na 

Constituição de 1988. 

  Veicula o “princípio da legalidade” regra limitativa que coloca na lei, de forma 

pormenorizada, o campo de atuação do Estado e figura, importante frisar, como verdadeira 

expressão do Estado Democrático de Direito, já que concretiza os ideais preconizados pelo 

constitucionalismo. 

  Na posição de documento escrito, fruto das diversas manifestações sociais, a 

Constituição vigente delimita e circunscreve o exercício do poder no Estado Brasileiro em seus 

diversos seguimentos. Cuidou no Título VI, Capítulo I, do “Sistema Tributário Nacional” 

objetivando evitar a imoderada tributação pelo Poder Público. 

  Especificamente em sua Seção I, fixou os “princípios gerais” em matéria de 

tributação discriminando as competências dos entes políticos para instituir tributos, assim como 

cuidou de limitar a ação do legislador à rígida observância de diretrizes fundamentais. 

  E neste cenário, o constituinte originário delimitou no artigo 146 da Lei 

Fundamental as matérias que devem receber regulação legal com observância de procedimento 

legislativo específico da lei complementar, em razão da relevância do assunto que engloba 

direitos fundamentais reconhecidos pelo Estado. 

  De certo modo, essa premissa imposta pelo legislador constituinte reflete certa 

preocupação com a ânsia arrecadatória que poderia vir a se manifestar de forma não uniforme 

entre as Unidades da Federação, valendo registrar que para aprovar uma lei complementar é 

necessária a “maioria absoluta” dos membros das duas casas do Congresso Nacional e para uma 

lei ordinária apenas “maioria simples” dos presentes nas duas casas33. 

  Com base nestas premissas foi que a norma cogente do artigo 146 da 

Constituição Federal reservou à lei complementar regular, além de outras, a prescrição em 

matéria tributária, como se depreende do seu inciso III, alínea “b”, nestes termos: 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

(...) 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente 

sobre: 

(...) 

                                                           
33 Artigos 47 e 69 da Constituição Federal. 
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b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

(...) 

 

 

  Relembrando que a isonomia é pressuposto da Lei Complementar e que a busca 

pela uniformização entre os entes federados é sua finalidade precípua, assevera, com 

brilhantismo, Humberto Ávila34 que: 

Pode-se afirmar, desse modo, que não há ente federado, nem autonomia, antes da 

Constituição. Há, isto sim, ente federado e autonomia, depois da Constituição, ou nos 

termos da Constituição, como a própria CF/88 estabelece. 

Isso significa que os entes federados são iguais, a não ser que haja regras 

constitucionais específicas que estabeleçam uma desigualdade por meio da destinação 

de uma posição especial para um ente federado específico, em detrimento dos outros. 

É o ordenamento constitucional que irá decidir quais são as matérias carecedoras de 

unificação (Vereinheitlichungsbedürtig) e quais aquelas que exigem uma regra não 

uniforme (eine nicht gleichförmige Regelung). 

Pois bem, a Constituição, no que se refere às matérias carecedoras de uniformidade, 

foi contundente: “nos princípios gerais” do Sistema Tributário Nacional, aplicáveis, 

indistintamente a todos os entes federados, ela reservou à lei complementar a 

competência para estabelecer normas gerais, especialmente sobre prescrição e 

decadência. E no que se refere aos casos passíveis de regras não uniformes, ela foi 

igualmente incisiva: nesses “princípios gerais”, não há qualquer ressalva com relação 

à permissão para normas não uniformes. 

Isso significa, em outras palavras, que a Constituição, nesse assunto, foi categórica: 

somente uma lei nacional pode estabelecer regras de prescrição e decadência. A 

constituição bem poderia ter deixado para o plano concreto a ponderação horizontal 

entre os princípios da uniformidade e da autonomia federativas. Ela, no entanto, 

preferiu regrar abstratamente essa relação, indicando, desde já, as matérias a serem 

obrigatoriamente reguladas por lei complementar, sem prever qualquer exceção a essa 

regra. Ao fazê-lo, instituiu, relativamente às normas gerais, um sistema de 

uniformidade federativa. E, para esse efeito garantidor da segurança, disposições 

sobre o prazo (Fristbestimmungen) são essenciais. A finalidade desse regramento foi 

claramente fornecer, no exercício da liberdade da configuração legislativa, uma 

solução para o balanceamento entre a segurança e a justiça, ou, com mais rigor, entre 

a justiça geral e a justiça individual, evitando que a solução pudesse ser feita mediante 

uma livre ponderação concreta com a finalidade de estabelecer qual seria, para cada 

caso, o período formador da confiança. 

 

  Assim, ao reservar à Lei Complementar a competência para dispor sobre normas 

gerais de direito tributário e “especialmente” sobre “prescrição” visou a Constituição Federal 

garantir a regulação uniforme do assunto em âmbito nacional, com regras claras e que permitam 

alcançar a segurança jurídica almejada em um Estado Democrático de Direito, de modo que 

disposições de leis ordinárias, por corolário lógico, não podem, melhor dizendo, não devem 

                                                           
34 ÁVILA, Humberto. Lei Complementar sobre Normas Gerais. Matéria de Norma Geral. Prescrição e Decadência. 

Prazo. Fixação por Lei Ordinária Contrária à Lei Complementar. Exame de Constitucionalidade. Revista Dialética 

de Direito Tributário nº 157. São Paulo: Dialética, 2008. p. 110. 
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impactar, sob qualquer pretexto, o regime jurídico específico concernente à prescrição 

tributária. 

  E então qual seria, hodiernamente, o diploma legal que dispõe sobre “normas 

gerais em matéria de legislação tributária” a que alude o artigo 146, III, “b”, da Constituição 

Federal? Sem dúvidas, respondemos: a Lei nº 5.172/66, denominada, a partir do Ato 

Complementar nº 36/67, de “Código Tributário Nacional”. 

  Isso porque, não obstante tenha sido promulgado sob a vigência da Constituição 

Federal de 1946 como Lei Ordinária (época, impende salientar, em que nem sequer havia a 

figura da “lei complementar”), foi ele recepcionado35 pela Constituição de 1967, assim como 

pela Constituição de 1988 com “status” de lei complementar, e cumpre, até os dias atuais, a 

função de estabelecer “normas gerais em matéria de legislação tributária”. 

  A propósito da recepção da Lei nº 5.172/66 com “status” de Lei Complementar 

pelas Constituições de 1967 e 1988, muito esclarecedor é o seguinte excerto do voto proferido 

pelo E. Ministro Gilmar Ferreira Mendes quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 

556.664-1/RS36: 

Atualmente, as normas gerais de direito tributário são reguladas pelo Código 

Tributário Nacional (CTN), promulgado como lei ordinária – a Lei nº 5.172/1966 – e 

recebido como lei complementar tanto pela Constituição pretérita como pela atual. 

De fato, à época em que o CTN foi editado, estava em vigor a Constituição de 1946 e 

não havia no ordenamento jurídico a figura da lei complementar.  

Na oportunidade, o texto do CTN veio dividido em dois livros: o primeiro sobre 

‘Sistema Tributário Nacional’ e o segundo sobre ‘Normas Gerais de Direito 

Tributário’. 

Ressalte-se que tais expressões foram logo em seguida incorporadas pelo Texto 

Constitucional de 1967, que tratou expressamente das leis complementares, 

reservando-lhes matérias específicas.  

                                                           
35 A respeito do fenômeno da recepção, preleciona Celso Ribeiro Bastos que: Uma Constituição nova instaura um 

novo ordenamento jurídico. Observa-se, porém, que a legislação ordinária comum continua a ser aplicada, como 

se nenhuma transformação houvesse, com exceção das leis contrárias à nova Constituição. Costuma-se dizer que 

as leis anteriores válidas ou em vigor. Muitas vezes isto é previsto na Constituição nova, mas, ainda que o texto 

seja omisso, ninguém contesta o princípio. Como explicar a concordância, se afinal de contas o princípio parece 

contradizer a verdade jurídica segundo a qual todas as leis ordinárias derivam a sua validade da própria 

Constituição? Kelsen observa que há imprecisão da linguagem comum, quando diz que as leis ordinárias 

continuam válidas. De fato, elas perdem o suporte de validade que lhes dava a Constituição anterior. 

Entretanto, ao mesmo tempo, elas recebem novo suporte, novo apoio, expresso ou tácito, da Constituição nova. 

Este é o fenômeno da recepção, similar à recepção do direito romano na Europa. Trata-se de um processo 

abreviado de criação de normas jurídicas, pelo qual a nova Constituição adota as leis já existentes, com ela 

compatíveis, dando-lhes validade, e assim evita o trabalho quase impossível de elaborar uma nova legislação de 

um dia para o outro. Portanto, a nova lei não é idêntica à lei anterior; ambas têm o mesmo conteúdo, mas a nova 

lei tem seu fundamento na nova Constituição, a razão de sua validade é, então, diferente. (in Comentários à 

Constituição do Brasil, 1º volume, ed. Saraiva, 1988. p. 366/367). 
36 Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes. Tribunal Pleno. DJe 13/11/2008. 
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Dentre as chamadas “Normas Gerais de Direito Tributário”, o CTN tratou da 

prescrição e da decadência, dispondo sobre seus prazos, termos iniciais de fluência e 

sobre as causas de interrupção, no caso da prescrição. 

Assim, quando sobreveio a exigência na Constituição de 1967 do uso deste 

instrumento legal para regular as normas gerais em matéria tributária, o CTN foi assim 

recepcionado, tendo recebido a denominação de código e status de lei complementar 

pelo Ato Complementar nº 36/67. 

Igualmente, não há dúvida de que o CTN foi recepcionado com o mesmo status 

legislativo sob a égide da Constituição Federal de 1988, que manteve a exigência de 

lei complementar para as normas gerais de Direito Tributário. 

 

  Desta feita, dúvida não há de que o Código Tributário Nacional, diploma que 

estabelece “normas gerais de direito tributário”, foi recepcionado pela Constituição Federal de 

1988 com status de Lei Complementar. 

  Mas, então, o que cabe ao Código Tributário Nacional dispor a respeito da 

prescrição em matéria tributária considerando a reserva de lei complementar que trata o artigo 

146, III, “b”, da Lei Maior? Apressamo-nos em responder: sobre todos os elementos do instituto 

e principalmente sobre prazo, hipóteses de suspensão e “causas de interrupção”. 

  Em verdade, a nosso ver, a Constituição Federal reservou à lei complementar a 

competência para exclusivamente regular a forma de extinção do direito subjetivo do titular do 

direito em matéria tributária pela ocorrência da prescrição, não deixando sequer mínima 

margem para que o fenômeno em voga seja regulado por simples lei ordinária. 

  Nesta linha, o E. Supremo Tribunal Federal, ainda na ocasião do julgamento do 

RE nº 556.664/RS, rechaçou, por voto proferido pelo E. Relator Gilmar Mendes, o argumento 

da União Federal no sentido de que caberia à lei complementar apenas “traçar diretrizes gerais 

quanto à prescrição e à decadência” e não dispor especificamente a respeito de seus prazos, já 

que, neste caso, estar-se-ia diante de interesse de cada uma das pessoas políticas, e não de lei 

complementar, confira-se:  

No ponto, a recorrente argumenta que cabe à lei complementar apenas a função de 

traçar diretrizes gerais quanto à prescrição e à decadência tributárias, com apoio no 

magistério de Roque Carrazza (in Curso de Direito Constitucional Tributário, 19ª ed. 

Malheiros, 2003, páginas 816/817). 

Isto é, nem todas as normas pertinentes à prescrição e decadência seriam normas 

gerais, mas tão somente aquelas que regulam o método pelo qual os prazos de 

decadência e prescrição são contados, que dispõem sobre as hipóteses de interrupção 

de prescrição e que fixam regras a respeito do reinício de seu curso. 

Nesse sentido, a fixação dos prazos prescricionais e decadenciais dependeriam de lei 

da própria entidade tributante, já que seriam assuntos de peculiar interesse das pessoas 

políticas, não de lei complementar.  

Esta conclusão, entretanto, retira da norma geral seu âmbito e força de atuação. 
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Com efeito, retirar do âmbito da lei complementar a definição dos prazos e a 

possibilidade de definir as hipóteses de suspensão e interrupção da prescrição e da 

decadência é subtrair a própria efetividade da reserva constitucional. 

Ora, o núcleo das normas sobre extinção temporal do crédito tributário reside 

precisamente nos prazos para o exercício do direito e nos fatores que possam interferir 

na sua fluência.  

(...) 

Se a constituição não determinou o conceito da norma geral de Direito Tributário, no 

mínimo fixou-lhe a função: estabelecer preceitos que devam ser seguidos em âmbito 

nacional, que ultrapassem a competência do Congresso Nacional para ditar o direito 

positivo federal. 

Trata-se de normas com maior espectro, a serem seguidas por todas as esferas políticas 

com competência tributária de maneira uniforme, seja por direta incidência sobre as 

relações jurídico-tributarias, seja como fato delimitador da edição de legislação 

ordinária em matéria fiscal. 

E a fixação de prazos decadenciais e prescricionais, a definição de sua forma de 

fluência são questões que exigem tratamento uniforme em âmbito nacional. 

Não se justifica, ao menos por meio de legislação ordinária, a criação de hipóteses 

de suspensão ou interrupção, nem o incremento ou redução de prazos, sob pena de 

admitirem-se diferenciações em cada um dos Estados e Municípios e para cada 

espécie tributária, mesmo dentro de uma mesma esfera política, com evidente prejuízo 

à vedação constitucional de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 

em situação equivalente e à segurança jurídica, valor jurídico maior, que fundamenta 

os institutos examinados. (destacamos) 

 

  Quer-se dizer, com isso, que não apenas o prazo prescricional foi reservado à lei 

complementar por força do que dispõe o artigo 146, III, “b”, da CF/88, mas também as causas 

que possam interferir na sua fluência, como as hipóteses de suspensão e interrupção. 

  Com efeito, caso se admitisse que o preceito constitucional inserto no artigo 146, 

III, “b”, apenas e tão somente reserva à lei complementar a competência para dispor sobre 

diretrizes gerais relativas à prescrição e decadência, e não sobre todos os elementos dos 

referidos institutos, dentre eles o prazo e as causas que suspendem ou interrompem a sua 

fluência, sentido nenhum haveria, a nosso ver, de se impor no corpo da Constituição a 

observância de veículo introdutor de norma específico (com votação por maioria absoluta) caso 

seus elementos, que influenciam diretamente no resultado destes fenômenos, por outro lado, 

pudessem ser regulados por enunciados prescritivos aprovados com votação simples (lei 

ordinária). 

  E desta conclusão não destoou o E. Ministro Marco Aurélio que, acompanhando 

o voto do E. Ministro Relator, com brilhantismo ressaltou, verbis: 

De minha parte, Presidente, estou convencido de que o artigo 146 da Constituição 

Federal, quando remete à lei complementar a disciplina da decadência e da prescrição, 

o faz em relação a todos os elementos dos dois institutos. E sabemos, que o prazo, o 

termo inicial do prazo, e o período a ser observado configuram substância dos 
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institutos decadência e prescrição. Não podemos cogitar de decadência ou prescrição 

se não houver balizamento temporal. 

 

  Importante ressaltar que o resultado do julgamento proferido nos autos do RE nº 

556.664, do qual extraímos as motivações acima transcritas, assim como nos autos do RE nº 

560.626, RE nº 559.882, RE nº 559.943, RE nº 138.284 e RE nº 106.217, culminaram na edição 

do Verbete Sumular de nº 08/STF, assim redigido: 

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e 

os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/91, que tratam de Prescrição e Decadência de 

Crédito Tributário. 

 

  Desta feita, concluiu o Pretório Excelso que prescrição tributária é, de fato, 

matéria que deve exclusivamente ser regulada por lei complementar. E pelos motivos 

amplamente esposados nos mencionados julgados, não apenas o seu “prazo” propriamente dito 

deve ser tratado em lei complementar, mas todos os elementos do referido fenômeno, o que 

implica dizer, consectariamente, que também o devem as causas que interrompem a fluência do 

prazo prescricional. 

  E neste ponto, como visto no capítulo anterior, o Código Tributário Nacional 

prescreve, em caráter geral e em absoluta compatibilidade com o que determina o artigo 146, 

III, “b”, da CF/88, as hipóteses de interrupção do prazo prescricional que corre contra o direito 

subjetivo do Sujeito Ativo da obrigação tributária.  

  E são somente elas, frise-se, exatamente como previstas no Código Tributário 

Nacional, que podem ser, validamente, aplicadas em matéria prescricional tributária.  

  Por corolário lógico, conclui-se que não há espaço dentro de um raciocínio 

jurídico construído a partir do texto constitucional que autorize a aplicação dos dispositivos do 

Código de Processo Civil em matéria de prescrição tributária, ou mesmo de quaisquer outros 

dispositivos que tenham sido introduzidos no ordenamento jurídico por outro meio senão por 

lei complementar.  

  E assim, firmando a premissa essencial para a solução da problemática de que 

trata este trabalho monográfico e respondendo objetivamente à indagação retórica que 

formulamos ao final do capítulo anterior, afirmamos: prescrição em matéria tributária, por força 

do artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal, deve ser “integralmente” regulada por lei 
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complementar, notadamente as causas que interrompem a fluência do seu lapso temporal, de 

sorte que afiguram-se inadmissíveis a aplicação e/ou construções interpretativas com base em 

dispositivos de leis ordinárias para solucionar controvérsias relativas ao assunto, sob pena de, 

ao assim se proceder, acarretar direta violação a dispositivo da Constituição Federal, sujeita ao 

controle pelo E. Supremo Tribunal Federal. 

  E com base nessas considerações, passamos a analisar, no capítulo seguinte, o 

julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 

1.120.295/SP e que concluiu, com base em interpretação construída a partir do artigo 174, 

parágrafo único do CTN em conjunto com o artigo 219 do Código de Processo Civil e Súmula 

nº 106/STJ, que a prescrição é interrompida com o “ajuizamento da Execução Fiscal” (art. 219 

do CPC e Súmula nº 106/STJ) e não com o “despacho do juiz que ordena a citação em Execução 

Fiscal”, consoante prescreve, com hialina clareza, o dispositivo do “Codex” Tributário. 
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4 O POSICIONAMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A    

RESPEITO DOS EFEITOS DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO 

DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENAR A CITAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. 

 

  O C. Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do Recurso Especial nº 

1.120.295/SP (DJe 21/05/2010), assentou entendimento no sentido de que o “dies ad quem” do 

prazo prescricional para cobrança em juízo do tributo constituído é a “data do ajuizamento” da 

Execução Fiscal, e não a data em que exarado o R. Despacho determinando a citação do 

devedor, conforme expressa disposição do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código 

Tributário Nacional.  

  E para melhor elucidar os motivos que levaram a Primeira Seção da Corte Cidadã 

a concluir dessa forma, de rigor transcrever os seguintes e principais trechos da ementa do V. 

Acórdão proferido na ocasião, exatamente nos pontos em que a questão ora em estudo foi 

abordada, pois constituem, vale dizer, o objeto específico do presente trabalho monográfico, in 

verbis: 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR 

JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO 

CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). 

PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO 

INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. 

PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ 

DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, 

UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM 

DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA 

DECLARAÇÃO. 

1. O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança 

judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o 

pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos 

casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante 

cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida 

a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas 

suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional 

(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; 

REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 

07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). 
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2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 

174, do Código Tributário Nacional, verbis : 

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva . 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 

I - pela citação pessoal feita ao devedor; 

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada 

pela Lcp nº 118, de 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." 

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o 

decurso do prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de 

cobrança judicial do crédito tributário. 

4. (...). 

5. (...). 

6. (...). 

7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a 

lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro 

presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de 

rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano 

anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002. 

8. (...). 

9. (...) 

10. (...) 

11. (...) 

12. Conseqüentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de 

cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do 

aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se 

revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação 

(05.03.2002). 

13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de 

ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se 

incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a 

escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se 

der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação 

válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do 

artigo 174, do CTN). 

14. O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da 

prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara 

tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, 

conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do 
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despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do 

feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. 

15. A doutrina abalizada é no sentido de que: 

"Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de 

ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a 

ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver 

algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício 

(processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse 

é também o diretivo do Código de Processo Civil: 

'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa 

a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o 

devedor e interrompe a prescrição. 

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' 

Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a 

propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto 

que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo 

prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente 

reconhecido pelo juiz no ato da citação . 

Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é 

desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. 

Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo 

temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição 

no Direito Tributário", 3ª ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 

16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo 

prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às 

causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) 

dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora 

imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC). 

18. Conseqüentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 

05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega 

da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão 

executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham 

sobrevindo em junho de 2002. 

19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. 

Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 

08/2008.37 

 

  A citação se vai longa, mas é imprescindível para demonstrar que o C. Superior 

Tribunal de Justiça, valendo-se dos efeitos do marco interruptivo da prescrição previstos no § 

1º do artigo 219 do Código de Processo Civil, concluiu que “a data da propositura da ação 

[execução fiscal] constitui o ‘dies ad quem’ do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo 

                                                           
37 STJ – Resp nº 1.120.295/SP. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª Seção. DJe 21.05.2010. 
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inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo 

único, do CTN”. 

  O Recurso Especial apreciado naquela sessão foi selecionado como 

representativo de controvérsia e seguiu o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, o 

que significa dizer que, desde então, por não ter havido a reformulação desse entendimento no 

âmbito da Corte Infraconstitucional, o entendimento vem sendo aplicado de forma reiterada 

pela Justiça Federal de São Paulo, pelo E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim 

como pelo próprio C. Superior Tribunal de Justiça, visto a atual política judiciária de 

massificação de decisões. 

  Ocorre, no entanto, que a máxima que firmamos no capítulo anterior, na esteira 

de que cabe somente à Lei Complementar dispor sobre prescrição tributária (art. 146, III, “b”, 

da CF/88), é capaz de, “de per si”, infirmar as premissas adotadas pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça a respeito da aplicabilidade do Código de Processo Civil (lei ordinária) em matéria 

tributária, e evidencia, em nosso sentir, o desacerto do posicionamento da Augusta Corte sobre 

o assunto, mas que esperamos seja em um futuro não distante reformulado pelo próprio Tribunal 

ou, oportunamente, pelo E. Supremo Tribunal Federal, dada a violação direta a dispositivo da 

Constituição Federal. 

  E para explicitar os motivos que nos levam a essa conclusão, importante que 

ocupemo-nos, inicialmente, das razões de decidir lançadas no V. Acórdão proferido nos autos 

do Recurso Especial nº 1.120.295/SP, e cuja relatoria coube ao E. Ministro Luiz Fux. 

  Na ocasião do julgamento, ocorrido em 12 de maio de 2010, a Primeira Seção 

do C. Superior Tribunal de Justiça apreciou Recurso Especial interposto pela União Federal 

contra V. Acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região e que havia 

declarado prescrito o crédito tributário em vista do ajuizamento tardio da Execução Fiscal, pois 

considerou como termo “a quo” do prazo prescricional a data dos respectivos vencimentos dos 

tributos (fevereiro/96 a janeiro/97).  

  No que toca ao termo “ad quem” do lustro prescricional, objeto específico deste 

estudo, no entanto, a Corte Regional já havia acenado ser ele o ajuizamento da ação, posto que 

consubstanciaria marco interruptivo da prescrição à luz da Súmula 106/STJ, com o que também 

não concordamos pelos motivos que mais adiante serão esposados.   
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  Quer-se dizer, em poucas palavras, que a celeuma devolvida ao C. Superior 

Tribunal de Justiça estava centrada, especificamente, no termo “a quo” do prazo prescricional 

(data da entrega da declaração de ajuste anual x datas dos vencimentos dos tributos). 

  Porém, depois de destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

havia se firmado no sentido de que a data da entrega da declaração do contribuinte constitui o 

termo inicial do prazo prescricional (“ex vi” da Súmula nº 436/STJ38), passou o E. Ministro 

Relator Luiz Fux a se debruçar sobre a decisão prolatada pelo Juízo Singular e que havia 

noticiado “que a execução foi proposta em 05.03.2002, mas que o despacho inicial e a citação 

do devedor ocorreram em junho de 2002”, ou seja, passou a analisar questão que não constituía, 

ao menos de forma central, o objeto da controvérsia, visto tratar do termo “ad quem” do lustro 

prescricional. 

  A partir daquele momento, passou o E. Ministro a fundamentar que: 

 

(...) é certo que o surgimento do fato jurídico prescricional pressupõe o decurso do 

intervalo de tempo prescrito em lei associado à inércia do titular do direito de ação 

(direito subjetivo público de pleitear prestação jurisdicional) pelo seu não-exercício, 

desde que inexistente fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou 

interruptiva do curso prescricional. 

Assim é que a Súmula 106/STJ cristalizou o entendimento de que: 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por 

motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição 

de prescrição ou decadência." 

Desta sorte, com o exercício do direito de ação pelo Fisco, ante o ajuizamento da 

execução fiscal, encerra-se a inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação 

segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a 

constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho 

ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do 

devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, 

do CTN). 

Ademais, o Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção 

da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na 

seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 

118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à 

prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do 

ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo 

prescricional. (destacamos) 

 

                                                           
38 A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, 

dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco. 
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  Portanto, restou assentado, por V. Acórdão proferido nos autos do REsp nº 

1.120.295/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), que a inteligência 

do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, quando interpretado em conjunto com o § 1º 

do artigo 219 do Código de Processo Civil e com a Súmula nº 106/STJ, permitira concluir “que 

o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado 

retroage à data do ajuizamento do feito executivo”. 

  Cabe, inicialmente, antes de adentrar a questão da inconstitucionalidade material 

que vislumbramos existir no entendimento sufragado no âmbito do C. STJ, fazer breve 

digressão apenas para tratar da origem da Súmula nº 106/STJ com o objetivo de demonstrar 

que, assim como os dispositivos do Código de Processo Civil (lei ordinária), é ela também 

absolutamente inaplicável em matéria de prescrição tributária, dada a sua intrínseca e 

indissociável relação com a atual redação do artigo 219 do Código de Processo Civil. 

  As Súmulas são resumos de conclusões de decisões “e não retratam a situação 

fática sobre a qual se deu o julgamento, muito menos reproduz as premissas jurídicas sobre as 

quais se construiu o silogismo jurídico da decisão”39. Por este motivo, é imprescindível que se 

perquira, através dos julgados que lhe deram origem, as situações fáticas e jurídicas que levaram 

a Corte a decidir no sentido do que restou sintetizado no verbete sumular. 

  A Súmula nº 106/STJ reflete a conclusão a que chegou o C. Superior Tribunal 

de Justiça nos seguintes processos: Embargos Infringentes em Ação Rescisória nº 179/SP, 

Recursos Especiais nº 24.783/SP, nº 1.379/RJ, nº 2.721/MG, nº 1.450/SP, nº 2.686/SP, 

8.257/SP, nº 19.111/SP e nº 7.013/RS, os quais foram, sem exceções, proferidos sob a égide da 

antiga redação do artigo 219 do Código de Processo Civil, segundo o qual era o despacho 

citatório o marco interruptivo da prescrição40. 

  Em apertada síntese, os quatro primeiros recursos foram interpostos em Ações 

Rescisórias, e neles ficou assentado que a demora nas citações, naqueles casos, decorreu da 

exclusiva deficiência dos mecanismos inerentes ao Judiciário.  

                                                           
39 LIMA JUNIOR, Joel Gonçalves de. Interrupção da prescrição na execução fiscal: Involução e 

inconstitucionalidade da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. Revista Dialética de Direito Tributário 

nº 181. São Paulo: Dialética, 2010. p. 93. 
40 Ibidem. p. 93. 
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  Já nos três que lhes são subsequentes (REsp nº 1.450/SP, nº 2.686/SP e nº 

8.257/SP), o STJ apreciou “Ações Renovatórias de Locação” propostas antes de findo o prazo 

“decadencial” do art. 4º do Decreto nº 24.150/34, mas em cujos processos as citações ocorreram 

somente após a consumação do prazo decadencial. No primeiro caso, a culpa teria decorrido 

exclusivamente do autor da ação, motivo pelo qual o Tribunal acolheu a preliminar de 

decadência. Nos dois últimos, por outro lado, concluiu o STJ que a culpa não poderia ser 

atribuída aos autores, mas aos mecanismos inerentes do Judiciário, razão pela qual não reputou 

ocorrida a decadência.  

  O Recurso Especial nº 19.111/SP se originou nos autos de “Ação Indenizatória”. 

Porém, neste específico caso, o Acórdão recorrido havia atribuído a demora na citação ao 

“próprio mecanismo da Justiça”, o que não mais poderia ser alterado na instância recursal em 

razão do óbice sumular de nº 07/STJ, mantendo-se, assim, o entendimento externado pelo 

Tribunal “a quo”. Por fim, o Recurso Especial nº 7.013/RS versava a respeito de prescrição na 

execução de título extrajudicial (nota promissória). 

  Quer-se dizer, com isso, que nenhum dos julgados que deram origem à Súmula 

nº 106/STJ foram proferidos em lides tributárias, seja em curso de ações ordinárias, seja nos 

autos de Execuções Fiscais, o que força concluir que o regime jurídico específico dos tributos 

não foi sequer minimamente abordado em quaisquer daqueles feitos. 

  Ressalte-se, por fim, ainda nesta breve digressão histórica a respeito do verbete 

sumular nº 106/STJ, que a pacificação das decisões a respeito da pertinência da culpa na demora 

da citação (se atribuída ao autor ou ao Poder Judiciário) acarretou a edição da Lei nº 8.952/94, 

que deu nova redação ao artigo 219 do Código de Processo Civil para atribuir à citação válida 

o efeito de interromper a prescrição (“caput”), assim como para dispor que “a interrupção da 

prescrição retroagirá à data da propositura da ação [§ 1º], não ficando prejudicada pela demora 

imputável exclusivamente ao serviço judiciário [§ 2º]”. 

  Em razão disso, tem-se que a alteração do Código de Processo Civil pela Lei nº 

8.952/94 tornou inócua a Súmula nº 106/STJ no atual cenário jurídico, porquanto seus dizeres 

foram incorporados ao direito positivo41. 

                                                           
41 Nas palavras de Joel Gonçalves de Lima Junior: Dita súmula prestava-se a fixar interpretação jurisprudencial 

a respeito da redação originária do art. 219. Na medida em que esta interpretação foi corporificada na lei 

processual, pode-se concluir que tal súmula para nada mais presta. (in Interrupção da Prescrição na Execução 
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 Pois bem. 

  Considerado isso, e adentrando o objeto específico deste estudo, ressoa de 

hialina clareza que o entendimento firmado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça 

admitindo que os dispositivos do Código de Processo Civil e a Súmula nº 106/STJ sejam 

aplicados em matéria tributária choca-se, frontalmente, com o preceito insculpido no artigo 146, 

III, “b”, da Constituição Federal, tendo em vista que, não é demais repisar, cabe somente à lei 

complementar estabelecer normas gerais de direito tributário, especialmente sobre: 

prescrição42. 

  O referido dispositivo constitucional, a nosso ver, é sobremaneira claro e implica 

a obrigatoriedade de que sejam regulados por meio de Lei Complementar todos os elementos 

da prescrição, os quais, nos dizeres de Antônio Luiz da Câmara Legal, citado por Thiago 

Cerávolo Laguna43, são: 

 

1º - Existência de uma ação executável; 

2º - Inércia do titular da ação pelo seu não-exercício; 

3º - Continuidade desta inércia durante um certo lapso de tempo; e 

4º - Ausência de algum fato ou ato, a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva 

ou interruptiva do curso prescricional. 

 

  Portanto, tem-se que (i) o primeiro elemento da prescrição pressupõe a violação 

a direito material, a partir da qual começará a fluir o prazo prescricional; (ii) O segundo é 

caracterizado pela inércia do titular que deixar de ajuizá-la dentro do prazo previsto; (iii) O 

terceiro se refere ao próprio prazo estipulado para ocorrência da prescrição; (iv) O quarto 

elemento, por sua vez, dispõe acerca “das regras que não permitem a fluência do prazo 

                                                           
Fiscal: Involução e Inconstitucionalidade da Recente Decisão do Superior Tribunal de Justiça. Revista Dialética 

de Direito Tributário nº 181. São Paulo: Dialética, 2010. p. 95). 
42 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; 
43 Da Prescrição e da Decadência, 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1969, p. 25. apud LAGUNA, Thiago Cerávolo. 

in Da Inaplicabilidade da Súmula nº 106 às Execuções Fiscais em Face da Interpretação da Súmula Vinculante nº 

8 do Supremo Tribunal Federal. Revista Dialética de Direito Tributário nº 168. São Paulo: Dialética, 2009. p. 159. 
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prescricional, quando a lei atribui a algum fato cláusulas impeditivas, suspensivas ou 

interruptivas do prazo prescricional”44.  

  Diante disso, podemos concluir que além do prazo prescricional propriamente 

dito, as hipóteses de interrupção e suspensão da prescrição tributária, por ordem constitucional, 

são, também, de competência exclusiva de lei complementar, por estarem compreendidas no 

conteúdo semântico do comando inserto no artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Carta Magna. 

  Ademais, consoante também já expusemos no capítulo antecedente, nossa mais 

alta corte de justiça, o E. Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno, julgou 

“inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 

e 46 da Lei nº 8.212/91, que tratam de Prescrição e Decadência de Crédito Tributário”, sob o 

fundamento de que prescrição tributária é, de fato, matéria exclusiva de Lei Complementar.  

  O entendimento acima destacado, vale uma vez mais destacar, está sacramentado 

no verbete sumular vinculante de nº 08 do Pretório Excelso que, por sua vez, se originou do 

julgamento proferido pelo plenário quando da apreciação, dentre outros, do Recurso 

Extraordinário nº 556.664-1/RS. 

  Naquela sessão, analisou o C. Supremo Tribunal o sentido e alcance material do 

artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, em especial, os limites do legislador 

ordinário para dispor sobre prescrição de créditos tributários. 

  E por guardarem absoluta pertinência com o assunto abordado neste capítulo, 

são dignas de transcrição, uma vez mais, as palavras proferidas pelo E. Relator Ministro Gilmar 

Mendes45, pois bem realçam que regras como a definição do prazo e das hipóteses de 

interrupção e suspensão da prescrição, por serem intrínsecas ao próprio instituto da prescrição, 

devem, necessariamente, ser reguladas por Lei Complementar, nestes termos: 

(...) retirar do âmbito da lei complementar a definição dos prazos e a possibilidade de 

definir as hipóteses de suspensão e interrupção da prescrição e da decadência é 

subtrair a própria efetividade da reserva constitucional. 

Ora, o núcleo das normas sobre extinção temporal do crédito tributário reside 

precisamente nos prazos para o exercício do direito e nos fatos que possam interferir 

na sua fluência. 

                                                           
44 Ibidem. p. 159/160. 
45 Excerto extraído do voto proferido pelo E. Ministro Relator Gilmar Mendes nos autos do RE nº 556.664-1/RS. 
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(...) 

Se a constituição não determinou o conceito da norma geral de Direito Tributário, no 

mínimo fixou-lhe a função: estabelecer preceitos que devam ser seguidos em âmbito 

nacional, que ultrapassem a competência do Congresso Nacional para ditar o direito 

positivo federal. 

 

Trata-se de normas com maior espectro, a serem seguidas por todas as esferas políticas 

com competência tributária de maneira uniforme, seja por direta incidência sobre as 

relações jurídico-tributarias, seja como fato delimitador da edição de legislação 

ordinária em matéria fiscal. 

 

E a fixação de prazos decadenciais e prescricionais, a definição de sua forma de 

fluência são questões que exigem tratamento uniforme em âmbito nacional. 

 

Não se justifica, ao menos por meio de legislação ordinária, a criação de hipóteses 

de suspensão ou interrupção, nem o incremento ou redução de prazos, sob pena de 

admitirem-se diferenciações em cada um dos Estados e Municípios e para cada 

espécie tributária, mesmo dentro de uma mesma esfera política, com evidente prejuízo 

à vedação constitucional de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 

em situação equivalente e à segurança jurídica, valor jurídico maior, que fundamenta 

os institutos examinados. 

(...) 

 

Logo, há jurisprudência dominante nesta Corte sobre a exigência de lei complementar 

para a disciplina dos institutos da prescrição e da decadência tributárias, inclusive sob 

os aspectos questionados nos recursos em apreciação – definição de prazos e de 

hipótese de suspensão da correspondente fluência. (destacamos) 

 

   Indubitável, portanto, que qualquer norma que disponha acerca da alteração, 

prorrogação e suspensão do prazo prescricional deve ser introduzida no ordenamento jurídico 

por intermédio de lei complementar, sob pena de anular a eficácia do previsto no artigo 146, 

inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. 

  Atualmente, como visto, são somente as hipóteses previstas no Código 

Tributário Nacional, especificamente nos quatro incisos do parágrafo único do seu artigo 174, 

que legitimamente podem interromper o curso do prazo prescricional, porquanto, como sabido 

e ressabido, foi ele recepcionado pela Constituição de 67/69 e pela Carta Cidadã de 1988 com 

status de Lei Complementar46, litteris: 

 

Atualmente, as normas gerais de direito tributário são reguladas pelo Código 

Tributário Nacional (CTN), promulgado como lei ordinária – a Lei nº 5.172/1966 – e 

recebido como lei complementar tanto pela Constituição pretérita como pela atual. 

De fato, à época em que o CTN foi editado, estava em vigor a Constituição de 1946 e 

não havia no ordenamento jurídico a figura da lei complementar.  

                                                           
46 Trecho extraído do voto proferido pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE nº 556.664-1/RS. 
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Na oportunidade, o texto do CTN veio dividido em dois livros: o primeiro sobre 

‘Sistema Tributário Nacional’ e o segundo sobre ‘Normas Gerais de Direito 

Tributário’. 

Ressalte-se que tais expressões foram logo em seguida incorporadas pelo Texto 

Constitucional de 1967, que tratou expressamente das leis complementares, 

reservando-lhes matérias específicas.  

Dentre as chamadas “Normas Gerais de Direito Tributário”, o CTN tratou da 

prescrição e da decadência, dispondo sobre seus prazos, termos iniciais de fluência e 

sobre as causas de interrupção, no caso da prescrição. 

Assim, quando sobreveio a exigência na Constituição de 1967 do uso deste 

instrumento legal para regular as normas gerais em matéria tributária, o CTN foi assim 

recepcionado, tendo recebido a denominação de código e status de lei complementar 

pelo Ato Complementar nº 36/67. 

Igualmente, não há dúvida de que o CTN foi recepcionado com o mesmo status 

legislativo sob a égide da Constituição Federal de 1988, que manteve a exigência de 

lei complementar para as normas gerais de Direito Tributário. 

 

  E ao prescrever o artigo 156, V, do “Codex” Tributário47, por sua vez, que a 

prescrição é causa de extinção do crédito tributário, forçoso concluir que o crédito tributário 

estará extinto quando transcorrido prazo superior a cinco anos da constituição definitiva sem 

que ocorra, neste ínterim, quaisquer das causas de interrupção previstas no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. 

  E é com base nessas premissas que concluímos que as regras previstas em lei 

ordinária que disciplinam os elementos da prescrição, notadamente as hipóteses de interrupção 

e suspensão do lustro prescricional, não poderão ser aplicadas ao crédito tributário, porquanto 

devem ser necessariamente veiculadas por intermédio de lei complementar, razão pela qual os 

julgamentos atualmente proferidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, fundamentados no 

indigitado artigo 219 do CPC, bem como no entendimento sumular de nº 106 daquela Corte, 

quando aplicados em matéria tributária, a toda evidência, não se coadunam com a Constituição 

Federal. 

  Com efeito, a antecipação do marco interruptivo da prescrição tributária para a 

data da propositura da Execução Fiscal conforme preconiza a mais recente jurisprudência do 

C. Superior Tribunal de Justiça (simbolizada, aqui, pelo “leading case” de que trata o REsp nº 

1.120.295/SP), além de violar frontalmente os ditames preconizados no artigo 146, III, “b”, da 

CF/88, conforme até aqui se afirmou, desafia, ainda, o princípio da separação dos poderes 

                                                           
47 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

(...) 

V - a prescrição e a decadência; 
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consagrado no artigo 2º da Constituição Federal48, porquanto caberia somente ao Poder 

Legislativo, exclusivamente mediante lei complementar, alterá-lo. 

  O que se verifica, destarte, é que o Poder Judiciário, à guisa de interpretar o 

direito posto, inovou no ordenamento jurídico ao antecipar o marco interruptivo da prescrição 

de créditos tributários, desafiando a clareza do enunciado prescritivo de que trata o inciso I, do 

parágrafo único, do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 

  É o que também conclui, com veemência e brilhantismo, a E. Professora Renata 

Elaine Silva49, ad litteram: 

Outra questão recorrente é a aplicação do art. 219, PARÁGRAFO 1º do CPC para os 

créditos de natureza tributária que possuem regras próprias de interrupção da 

prescrição, disciplinadas por lei complementar, ex vi, art. 174 do CTN. 

(...) 

De acordo com a lei processual para efeitos de interrupção da prescrição, o prazo 

retroage à data da propositura da ação, assim, quando houver a citação processual 

entende-se que a interrupção ocorreu desde a data da propositura da ação, desprezando 

o período entre a propositura da ação e a citação, como se a propositura da ação fosse 

o marco interruptivo da prescrição. Jamais podemos concordar com essa aplicação em 

matéria tributária. A regra altera a contagem do prazo de interrupção por meio de lei 

ordinária que, como dissemos, é proibido pelo sistema. 

Ademais, causa estranheza imaginar que o legislador positivou como marco 

interruptivo o despacho do juiz que ordena a citação, mas quis dizer que era a 

propositura da ação. Por que então não colocou expressamente no CTN (parágrafo 

único, inciso I, do CTN) que a propositura da ação é causa interruptiva da prescrição? 

Uma vez que não normatizou no próprio CTN essa hipótese, ela não pode ser aplicada 

em matéria tributária. A regra do CPC é geral e carreada por meio de lei ordinária. 

Prescrição em matéria tributária é regra especial e só pode ser normatizada por meio 

de lei complementar. Por esse motivo não concordamos com a aplicação do artigo. 

(...) 

Apenas o legislador complementar pode disciplinar essa matéria. Isso significa que a 

aplicação de qualquer regra processual não pode interferir no prazo de prescrição 

estabelecido pelo CTN. Se o legislador da Lei Complementar 118/2005 assim 

quisesse porque não tratou de forma expressa e incluiu a regra no CTN, mesmo 

sabendo da divergência da jurisprudência à época? A regra é vigente no CPC desde 

publicação da Lei 8.952/1994, o CTN sofreu alteração em 2005 e não incluiu a regra 

simplesmente porque não quis, e é assim que deve ser. 

 

  De fato, ressoa temerário admitir que o legislador complementar, quando 

passados mais de dez anos da publicação da Lei nº 8.952/1994 (que deu nova redação ao artigo 

                                                           
48 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
49 SILVA, Renata Elaine. Curso de decadência e de prescrição no direito tributário: regras do direito e segurança 

jurídica. São Paulo: Noeses, 2013. p. 313/314. 
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219 do Código de Processo Civil), tenha se olvidado de explicitar, a exemplo do previsto na 

legislação ordinária, que a prescrição tributária seria interrompida pelo “ajuizamento da ação”, 

ou, ainda, que a interrupção pelo despacho citatório “retroagiria à data da propositura da ação”, 

denotando, ainda mais, o desacerto do posicionamento firmado no âmbito do C. Superior 

Tribunal de Justiça a respeito da matéria. 

 Sendo assim, ao se considerar que somente à lei complementar cabe regular os 

elementos da prescrição em matéria tributária, apenas as hipóteses previstas no parágrafo único 

do artigo 174 do Código Tributário Nacional, e somente elas, devem ser consideradas como 

juridicamente válidas para interromper o curso do prazo prescricional, porquanto dispostas em 

veículo normativo com “status” de Lei Complementar, não havendo que se falar, por 

consequência, na aplicação dos dispositivos do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 

nº 106 do C. STJ em matéria tributária. 

 Por fim, e apenas para demonstrar que a construção argumentativa aqui 

desenvolvida está a merecer melhor apreciação pelo Poder Judiciário, imperioso transcrever as 

seguintes decisões proferidas pela 14ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo e que, conquanto não representem, por ora, o posicionamento majoritário 

da referida Corte Estadual sobre o assunto, afastam, com irretocável acerto, a aplicação do 

artigo 219 do CPC e da Súmula nº 106/STJ em matéria tributária: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 

2010 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Despacho ordenatório da citação 

proferido quando já transcorrido o prazo extintivo de cinco anos ininterruptos – 

Aplicação do CTN, art. 174, com a nova redação dada pela LC nº 118/05 – Decisão 

reformada – Recurso Provido.50 

 

MANDADO DE SEGURANÇA – Extinção da execução fiscal em razão do irrisório 

valor da causa – IPTU Exercícios 1998 a 2002 – PRESCRIÇÃO – CTN, art. 174, I, 

em sua redação originária – Inexistência de citação depois de transcorridos mais de 

cinco anos entre a constituição do crédito tributário mais recente a decisão recorrida 

– Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Prescrição consumada – Crédito Extinto 

– Segurança denegada.51 

  A primeira ementa transcrita compõe o V. Acórdão proferido nos autos do 

Agravo de Instrumento nº 2186812-97.2015.8.26.0000, no qual a C. 14ª Câmara de Direito 

                                                           
50 TJSP – Agravo de Instrumento nº 2186812-97.2015.8.26.0000. Rel. Desembargador Octavio Machado de 

Barros. 14ª Câmara de Direito Público. DJe 07.12.2015. 
51 TJSP – Mandado de Segurança nº 2173607-98.2015.8.26.0000. Rel. Desembargador Octavio Machado de 

Barros. 14ª Câmara de Direito Público. Julgado em 01.02.2016 (Acórdão pendente de publicação). 
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Público apreciou a questão da prescrição considerando a nova redação do inciso I, do parágrafo 

único do artigo 174 do CTN (dada pela LC 118/05) e concluiu, na esteira do que até aqui 

defendemos, que as disposições de leis ordinárias são irrelevantes em se tratando de prescrição 

em matéria tributária. Confira-se, por oportuno, excerto do elucidativo voto condutor: 

 

Descabe apurar culpa por eventual demora no ajuizamento e processamento da 

execução ou mesmo quanto ao chamamento eficaz do devedor, como cogita a Súmula 

nº 106 do STJ, dada a prevalência das normas relativas à prescrição e decadência do 

crédito tributário, de ordem pública, cujo tema está reservado à lei complementar, ex 

vi do artigo 146, inciso III, letra b, da Constituição Federal, pois a própria Lei nº 5.172, 

de 25/10/1966, que instituiu o Código Tributário Nacional, foi recepcionada como Lei 

Complementar pelas Constituições de 1967/1969 e 1988. 

Pelo mesmo fundamento, não se aplicam o art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, nem o art. 

219, do CPC. 

Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula Vinculante 

nº 8, que declara a inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 5º, do DL 

1.569/77, bem como, dos artigos 45 e 46, da Lei nº 8.212/91, que também tratam de 

prescrição e decadência do crédito tributário (STF – RE 560.626-1, Rel. Ministro 

Gilmar Mendes). 

 

  A segunda ementa, por sua vez, compõe o V. Acórdão proferido pela 14ª Câmara 

de Direito Público do E. TJSP nos autos do Mandado de Segurança nº 2173607-

98.2015.8.26.0000, no qual se apreciou a extinção do crédito tributário à luz da antiga redação 

do inciso I, do parágrafo único do artigo 174 do CTN. A C. Câmara Julgadora, assim como no 

caso anterior, concluiu que as disposições do Código de Processo Civil e a Súmula nº 106/STJ 

são inaplicáveis à prescrição tributária, dada a reserva absoluta da matéria à Lei Complementar 

(art. 146, III, “b”, da CF/88), ipsis litteris: 

Aplica-se o disposto no art. 174, inciso I, do CTN, com redação originária, por se 

tratar de execução fiscal ajuizada antes da vigência da LC nº 118, de 09/06/2005, 

descartada a aplicação da Lei nº 6.830/80 e do art. 219, do CPC, visto tratar-se de 

matéria reservada à lei complementar, como dispõe o art. 146, inciso III, letra b, da 

Constituição Federal. 

Com efeito, prescrição e decadência estão reservadas à lei complementar, como 

dispõe o artigo 146, inciso III, letra “b”, da Constituição Federal, não cabendo, por 

isso, aplicar a Lei nº 6.830/80 e o art. 219, do CPC, nem apurar culpa circunstancial 

pela demora no chamamento do devedor ou atraso no andamento do processo (Súmula 

106/STJ), mas, tão somente, aplicar o Código Tributário Nacional – Lei nº 5.172/66, 

porque recepcionado como lei complementar pela Magna Carta. 

Esse o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula 

Vinculante nº 8, que declara a inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 5º, 

do DL 1.569/77, bem como, dos artigos 45 e 46, da Lei nº 8.212/91, que também 

tratam de prescrição e decadência do crédito tributário (STF – RE 560.626-1, Rel. 

Ministro Gilmar Mendes). 
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  Desta feita, o máximo comando emanado da Constituição Federal, no sentido de 

que cabe somente à lei complementar dispor sobre prescrição tributária (art. 146, III, “b”, da 

CF/88), é capaz de infirmar, por completo, as premissas adotadas pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça a respeito da aplicabilidade do Código de Processo Civil (lei ordinária) e da Súmula nº 

106/STJ em matéria tributária e evidencia, pelo todo que expusemos no presente estudo, o 

desacerto do posicionamento da Augusta Corte firmado nos autos do REsp nº 1.120.295/SP, 

mas que, esperançosos, aguardamos seja, em um futuro não tão distante, reformulado pelo 

próprio Tribunal ou, oportunamente, pelo E. Supremo Tribunal Federal, dada a violação direta, 

em nosso sentir, a dispositivo da Constituição Federal. 
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5 CONCLUSÃO 

 

  A prescrição é instituto do direito positivo que visa evitar a perpetuidade das 

relações jurídicas, servindo como mecanismo essencial para garantir a segurança jurídica, 

corolário do nosso Estado Democrático de Direito. 

  A Constituição Federal de 1988, reconhecendo a importância de conferir 

tratamento rígido e uniforme em todo âmbito nacional a respeito de certas matérias, houve por 

bem reservar à lei complementar a competência exclusiva para estabelecer normas gerais de 

Direito Tributário e especialmente sobre prescrição (art. 146, III, “b”). Assim, no que concerne 

especificamente às relações jurídicas tributárias, determinou a Lei Maior que a prescrição deve 

receber regime jurídico próprio, estabelecido exclusivamente por meio de lei complementar. 

   Esta função de estabelecer normas gerais de Direito Tributário e especialmente 

sobre prescrição é hodiernamente cumprida pelo Código Tributário Nacional, denominação 

dada à lei ordinária nº 5.172/66, mas que fora recepcionada pela Constituição de 1967 e pela 

Constituição de 1968 com status de lei complementar. 

  O “Codex” Tributário prescreve, com objetividade, os prazos prescricionais que 

correm contra os sujeitos ativo e passivo da relação jurídica tributária, de modo que a ausência 

de formação de relação jurídica processual com a citação entre os sobreditos sujeitos no prazo 

fixado no Código Tributário acaba por acarretar, no primeiro caso, a extinção do crédito 

tributário e, consequentemente, do próprio direito de exigir o tributo em face do contribuinte 

(fixando, assim, um exato limite de tempo para sua exigibilidade), e, no segundo, a extinção do 

direito do contribuinte de reaver a quantia que indevidamente recolheu a título de tributo. 

  Prescreve o Código Tributário Nacional, ainda, especificamente em seu 

parágrafo único do artigo 174, as causas de interrupção do prazo prescricional, as quais uma 

vez ocorridas implicam a desconsideração do tempo já transcorrido, passando, no momento da 

sua ocorrência, a correr novamente por inteiro. As causas de interrupção da prescrição, 

conforme detalhadas no primeiro capítulo deste trabalho monográfico, são: (i) o despacho do 

juiz que ordena a citação em Execução Fiscal; (ii) o protesto judicial; (iii) qualquer ato judicial 

que constitua o devedor em mora; e (iv) qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 
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  Contudo, o C. Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do Recurso 

Especial nº 1.120.295/SP, realizado sob o rito dos Recursos Repetitivos (art. 543-C, do CPC), 

concluiu que o marco interruptivo previsto no inciso I, do parágrafo único do artigo 174 do 

CTN, qual seja, o “despacho que ordenar a citação em Execução Fiscal”, retroage à data da 

propositura da ação, asseverando, categoricamente, que a “propositura da ação” seria, 

efetivamente, o marco interruptivo da prescrição. 

  Essa conclusão foi construída pela Augusta Corte não apenas a partir dos 

dispositivos do Código Tributário Nacional, mas também em conjunto com o artigo 219, § 1º, 

do Código de Processo Civil e com o verbete sumular de nº 106/STJ. 

   Ocorre, entretanto, que a premissa que firmamos no segundo capítulo desta 

monografia, segundo a qual “cabe somente à Lei Complementar dispor sobre quaisquer 

elementos da prescrição em matéria tributária e especialmente sobre as hipóteses que podem 

interromper a fluência do prazo prescricional”, é suficiente para, de per si, infirmar a conclusão 

a que chegou o C. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.120.295/SP. 

 Isso porque, por ser o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66) atualmente 

o único veículo introdutor de normas constitucionalmente apto a regular o instituto da 

prescrição em matéria tributária, forçoso concluir que apenas as hipóteses previstas nos incisos 

do parágrafo único do seu artigo 174, e somente elas, devem ser consideradas como 

juridicamente válidas para interromper o curso do prazo prescricional, porquanto dispostas em 

veículo normativo com status de Lei Complementar, não havendo que se falar, por 

consequência, na aplicação dos dispositivos do Código de Processo Civil e muito menos no 

resumo de entendimento jurisprudencial corporificado na Súmula nº 106 do C. STJ em matéria 

de prescrição tributária. 

  Sendo assim, o despacho que ordenar a citação em Execução Fiscal (inciso I, do 

parágrafo único, do artigo 174 do CTN) deve, de fato, interromper o curso do lustro 

prescricional, contudo, esta interrupção não deverá retroagir para a data da propositura da ação 

ante a absoluta ausência de previsão neste sentido no veículo normativo adequado para regular 

a matéria, qual seja, o Código Tributário Nacional, razão pela qual esperamos ter demonstrado 

o desacerto do posicionamento firmado pelo C. STJ nos autos do REsp nº 1.120.295/SP, mas 

que, esperançosos, aguardamos seja, em um futuro não tão distante, reformulado pelo próprio 
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Tribunal ou, oportunamente, pelo E. Supremo Tribunal Federal, dada a violação direta, em 

nosso sentir, a dispositivo da Constituição Federal (art. 146, III, “b”). 
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