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DIREITO TRIBUTÁRIO

RESUMO

Examina brevemente a evolução histórica, a conceituação, a natureza jurídica e os requisitos da prescrição, na medida em que enfatiza a importância
do instituto para o Direito Tributário, em especial a prescrição ocorrida no curso da ação judicial, dita intercorrente.
Sustenta que a prescrição, como norma geral de Direito Tributário, necessita de regulamentação por lei complementar, restando assim inaplicáveis os
dispositivos da Lei n. 6.830/80 atinentes ao tema, quando se tratar de crédito tributário.
Esclarece que, no Direito Tributário, a prescrição, além de extinguir o direito de ação, atinge, por via reflexa, também o direito material, pois ela põe
fim ao próprio crédito tributário. Apregoa, entretanto, que, não obstante essa particularidade, a prescrição dita “intercorrente” deve ser reconhecida
ex officio pelo julgador.
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BREVE HISTÓRICO

A palavra “prescrição” deriva do
latim praescriptio, do verbo
prescribere, que denota pres-

crever, escrever antes, donde deter-
minar ou prefixar1.

No prístino Direito romano, em
que se não construiu um sistema ou
teoria a respeito da prescrição 2,
vigendo a perpetuidade das ações,
era a praescriptio um dado momento
processual em que o réu fazia valer a
alegação de estar extinta ação do
autor ou de que ele, réu, na ação
reivindicatória3, não podia ser expul-
so da posse da coisa, porque essa
posse havia já durado algum tempo
e era fundada em justo título e boa-fé
– posse ad usucapionem4.

Portanto, o aspecto que primei-
ro se salientou foi o da prescrição
aquisitiva, tendo-a consagrado a Lei
das XII Tábuas pela usucapião no ano
de 449 a.C. A prescrição extintiva, por
sua vez, veio a ser estabelecida em
data de 204 a.C. por meio da Lei Furia
de Sponsu, pela qual se decretou a
extinção das ações contra os
sponsores e os fidepromissores da
Itália no prazo de dois anos, a contar
do vencimento da dívida5.

CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA

O instituto da prescrição, no
Direito brasileiro, apresenta-se sob
duplo aspecto: como aquisitiva e
como extintiva ou liberatória6. Interes-
sa para o presente estudo apenas
esta última face, qual seja: a prescri-
ção como modo extintivo ou liberatório.

Orlando Gomes7 considera a
prescrição o modo pelo qual um di-
reito se extingue em virtude da inér-
cia, durante certo lapso de tempo, do
seu titular, que, em conseqüência,
fica sem ação para assegurá-lo. A tal
pensamento alinha-se Caio Mário da
Silva Pereira8. Esse autor explica que
a prescrição, como força extintiva ou
liberatória, conduz à perda do direito
pelo seu titular negligente, ao fim de
certo lapso de tempo.

Não obstante o posicionamento
desses dois mestres da ciência jurí-
dica, a mais escorreita definição de
prescrição deve levar em conta seus
dados históricos. A prescrição sem-
pre operou como instituto jurídico des-
tinado a extinguir ações9, porquanto,
ainda na primitiva ação reivindicatória,
sendo o réu possuidor, favorecido
pela praescriptio, não se tornava pro-
prietário, de forma que sua defesa
afastava tão-só a pretensão do
reivindicante. Se perdesse a posse

para outrem, não caberia a ele
reivindicá-la, mas sim ao proprietá-
rio10.

Com singular brilhantismo,
Agnelo Amorim Filho11 explica a pro-
cedência do pensamento de que a
prescrição extingüe a ação e não o
direito: Assim, com a prescrição, li-
mita-se o prazo para o exercício da
ação. Esgotado o prazo, extingue-se
a ação, mas somente a ação, pois o
direito correspondente continua a sub-
sistir, se bem que em estado latente,
podendo até, em alguns casos, vol-
tar a atuar. A sobrevivência do direito
violado (em estado latente) por si só
não causa intranqüilidade social. O
que causa tal intranqüilidade é a ação,
isto é, a possibilidade de ser ela pro-
posta a qualquer momento. Deste
modo, não se faz necessário extin-
guir o direito para fazer cessar a
intranqüilidade – basta extinguir a
ação.

A prescrição é, portanto, a per-
da da ação atribuída a um direito, de
toda a sua capacidade defensiva, em
conseqüência do não-uso dela, duran-
te um determinado espaço de tem-
po12.

REQUISITOS

Sinteticamente, Maria Helena
Diniz, amparando-se nos trabalhos de
Antônio Luís da Câmara Leal13,
Agnelo Amorim Filho14 e Valter Soa-
res15 reúne quatro requisitos impres-
cindíveis para a configuração da pres-
crição:

1) Existência de uma ação
exercitável, que é seu objeto, em vir-
tude da violação do direito, ocasião
em que nasce a pretensão contra o
sujeito passivo;

2) Inércia do titular da ação pelo
seu não-exercício;

3) Continuidade dessa inércia
durante um certo lapso de tempo pre-
visto em lei, sem qualquer interrup-
ção; e

4) Ausência de algum fato ou
ato a que a lei confira eficácia
impeditiva, suspensiva ou interruptiva
de curso prescricional.

PRESCRIÇÃO NO DIREITO
TRIBUTÁRIO

As disposições do Código Ci-
vil e do Código de Processo Civil, re-
lativas a pormenores de institutos e
conceitos do Direito Privado não re-
gulados pelo Código Tributário Naci-
onal, aplicam-se subsidiariamente a
este16, consoante dispõem os arts.
109 e 110 do CTN:

Art. 109. Os princípios gerais
de Direito Privado utilizam-se para
pesquisa da definição, do conteúdo e
do alcance de seus institutos, concei-
tos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.

Art. 110. A lei tributária não
pode alterar a definição, o conteúdo
e o alcance de institutos, conceitos e
formas de Direito Privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, pelas Constitui-
ções dos Estados, ou pelas Leis Or-
gânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.

O estabelecimento de normas
gerais em matéria de legislação tri-
butária sobre prescrição está atual-
mente reservado ao legislador com-
plementar, por força do art. 146, inc.
III, b , da Constituição Federal de
1988:

Art. 146. Cabe à lei comple-
mentar:

(...)
III – estabelecer normas gerais

em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:

(...)
b) obrigação, lançamento, cré-

dito, prescrição e decadência tribu-
tários;

A prescrição, como norma ge-
ral de Direito Tributário, tem sua re-
gulamentação adstrita à lei comple-
mentar, sendo, por isso, inaplicáveis
os dispositivos da Lei n 6.830/80,
quanto à prescrição de créditos tri-
butários.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Dispõe o art. 174 do Código
Tributário Nacional que a ação para a
cobrança do crédito tributário pres-
creve em 5 (cinco) anos, contados da
data da sua constituição definitiva.

Por força do parágrafo único,
inc. I, do art. 174 do CTN, proposta a
execução fiscal e citado o devedor,
tem-se por interrompido o prazo
prescricional, ou seja, inutiliza-se o
prazo prescricional em curso; assim,
destruída a eficácia do tempo trans-
corrido17, determina-se o seu reinício,
como se nunca houvesse fluído18.

Apesar disso, a prática desse
ato, isoladamente, não é capaz de
interromper eternamente a fluência do
lapso prescricional, ressuscitando o
sistema romano de perpetuidade das
ações. Aliás, explicita Clovis
Bevilaqua que a intenção foi exata-
mente o oposto19.

Tendo Antônio Luís da Câma-
ra Leal afirmado ser a perpetuidade
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da lide, no sentido de não correr a
prescrição da ação enquanto essa se
processa, uma conseqüência neces-
sária do conceito e fundamento jurí-
dicos da prescrição – parte integran-
te da teoria prescricional, sem depen-
der de preceito expresso20 – conclui-
se, ao mesmo passo, que a perpetua-
ção de uma ação na qual o credor não
age iguala-se à situação daquele pos-
suidor de crédito que não intenta sua
pretensão no devido tempo, mostran-
do-se desinteressado na satisfação
de seu direito, sendo inerte e negli-
gente. Por isso, essa ação, embora
proposta, é passível de prescrever,
independentemente de disposição
normativa para tanto, porquanto aten-
ta contra os fundamentos norteadores
do instituto da prescrição, como o da
segurança jurídica e o da punição ao
credor displicente.

Assim, se a demanda, depois
de aperfeiçoada a relação proces-
sual21, por inércia do credor, for para-
lisada, o prazo da prescrição come-
çará a correr e será igual ao prazo da
prescrição da ação22, ou seja, de cin-
co anos para a execução fiscal. Isso
porque a negligência do Fisco, ao
deixar de exercitar seu direito de ação,
fomenta novamente a incidência dos
requisitos da prescrição.

A expressão “prescrição inter-
corrente”, à qual Antônio Carlos Cos-
ta e Silva23 prefere o termo “prescri-
ção superveniente”, destina-se, então,
à prescrição ocorrida durante o curso
da ação judicial, que, por displicên-
cia, o autor deixou de movimentar, fi-
cando o processo paralisado pelo
tempo necessário à ocorrência da
prescrição qüinqüenal24.

A verificação da incidência da
prescrição intercorrente é sempre re-
troativa, consistindo esse trabalho em
buscar, dentro do processo executi-
vo, um lapso de tempo contínuo de
cinco anos, em que se caracterize a
inércia da Fazenda Pública25.

Somente atos que revelem o
esforço e a diligência da Fazenda
Pública são capazes de quebrar o
lapso temporal prescricional, tornan-
do-se verdadeiras causas inter-
ruptivas, sendo impossível, assim, a
soma de prazos descontínuos26.  O
comportamento do Fisco deve estar
revestido do atributo da atividade pro-
cessual, impulsionando o andamen-
to célere da execução27.

Nessas condições, quando a
Fazenda Pública é intimada reitera-
damente a manifestar-se sobre o
prosseguimento do feito e diz sim-
plesmente não ter logrado êxito em
encontrar o devedor ou seus bens,

deixando, entretanto, de comprovar
suas diligências, o lapso de tempo
decorrido caracteriza-se como pres-
cricional, pois não restou demonstra-
da uma atuação eficaz da exeqüente.

O juiz deve manter-se alerta e
sensível na visualização de atos me-
ramente protelatórios e irrelevantes,
sob pena de manter viva uma execu-
ção na qual os próprios devedores,
sucessores e herdeiros não mais
existam28. Mesmo nos casos em que
a prática do ato dependa, exclusiva-
mente, dos órgãos da jurisdição, é
preciso ficar clara a vigilância da Fa-
zenda Pública na defesa de seu inte-
resse, reclamando contra o juízo ou a
desídia funcional de seus auxiliares29.

RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA
PRESCRIÇÃO

O que será dito adiante susci-
tará, indubitavelmente, críticas, má-
xime por vigorar nos tribunais pátrios
o entendimento, com base no refor-
mado art. 166 do Código Civil de 1916,
de que a prescrição, quando se tra-
tar de direitos patrimoniais, não pode
ser declarada de ofício pelo julgador30.
Esse posicionamento tende a conti-
nuar, apenas com uma nova faceta:
o juiz não pode suprir, de ofício, a ale-
gação de prescrição, salvo se favo-
recer a absolutamente incapazes,
conforme estabelecido no art. 194 do
Código Civil vigente.

A questão do reconhecimento
ex officio da prescrição está ligada à
liberdade oferecida pelo legislador31

ao prescribente, que pode abrir mão
da prescrição que o beneficia, renun-
ciando a ela tácita ou expressamen-
te. Nesse contexto, não poderia ser
conferido ao juiz um poder capaz de
tolher essa liberdade32.

No Direito Tributário, entretan-
to, há um peculiar efeito atribuído pela
lei à prescrição, que viabiliza a
extinção da execução fiscal de ofício
pelo juiz, qual seja: o da extinção do
crédito tributário (art. 156, V, do CTN).

Não obstante atinja a prescri-
ção diretamente a ação, é inegável
que, por via reflexa, afeta o Direito
material33, porquanto este fica despro-
vido de qualquer defesa34. No Direito
Tributário, em especial, resta eviden-
te esse abalo do direito pelo reconhe-
cimento da prescrição da ação, pois,
em expressa disposição legal, deter-
minou o legislador que a prescrição
da execução fiscal extinguisse o cré-
dito tributário propriamente dito, con-
trariando até mesmo a finalidade do
instituto, a de extinguir ações35.

Paulo de Barros Carvalho, ao
escrever sobre o assunto, acentua que
o perecimento do direito de ação à
cobrança do crédito tributário esva-
zia de juridicidade o vínculo obriga-
cional36.

Não se cogite aqui da neces-
sidade da efetiva decretação37 da
prescrição nos autos de execução fis-
cal, para se ver extinto o crédito. De
longa data escreveu Antônio Luís da
Câmara Leal que, consumada pelo
decurso do tempo, ela (prescrição)
produz os seus efeitos ipso jure,  e
poderá servir de fundamento jurídico
tanto para atos extrajudiciais, como
judiciais, atuando nestes quer por
meio de ação, quer por meio de ex-
ceção.

A prescrição, revelada pelo
decurso do tempo, é fato jurídico que,
independentemente de ser invocado
em juízo, já está apto a produzir seus
efeitos38 – vale dizer, mesmo que, na
ação de cobrança da dívida fiscal, o
devedor não suscite a exceção de

Somente atos que revelem o esforço e a diligência da Fazenda
Pública são capazes de quebrar o lapso temporal
prescricional, tornando-se verdadeiras causas interruptivas,
sendo impossível, assim, a soma de prazos descontínuos. O
comportamento do Fisco deve estar revestido do atributo da
atividade processual, impulsionando o andamento célere da
execução.
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prescrição, torna-se inarredável, se
concretizada a situação do art. 174
do CTN, a conclusão acerca da
extinção do crédito tributário. Não
necessitará o juiz invocar a exceção
de prescrição, mas tão-somente veri-
ficar a ocorrência de um fato jurídico
para deduzir que o crédito tributário
esvaziou-se de todos os seus elemen-
tos.

NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

Estabelece o art. 618, inc. I, do
CPC:

É nula a execução:
I – se o título não for líquido,

certo e exigível (art. 586);
(...)
Ensinam Nelson Nery Junior e

Rosa Maria Andrade Nery39 que a hi-
pótese elencada nesse artigo se re-
fere à inexistência de condição para
a ação de execução, sendo passível
de reconhecimento de ofício pelo juiz,
com fulcro no art. 267, inc. VI, combi-
nado com o art. 267, § 3º, ambos do
CPC40.

Araken de Assis doutrina que
o atributo da certeza do título se rela-
ciona com a existência mesma do
crédito; o da liquidez, com a expres-
sa determinação do objeto da obri-
gação; e o da exigibilidade, com o
implemento do termo ou da condição
que outorgam atualidade ao crédito.

É de uma simplicidade ímpar
constatar que, operando-se a extinção
do crédito tributário, o título executi-
vo da ação de execução fiscal perde
todos os seus atributos pelo desapa-
recimento do crédito exigido.

Consumada a prescrição qüin-
qüenal, embora intercorrente, seu efei-
to imediato é a extinção do crédito
tributário, que retira da certidão de
dívida ativa todos os atributos
caracterizadores do título executivo e
autoriza o juiz a encerrar o processo
sem julgamento do mérito, com ful-
cro nos arts. 618, I, 267, VI, combina-
dos com o art. 267, § 3º, do CPC.

Se o prestígio à inércia, à omis-
são e à negligência da Fazenda Pú-
blica não tem nenhuma afinidade com
o princípio da moralidade41, o que se
dirá da cobrança de um crédito que,
por lei, está extinto?

DECRETAÇÃO EX OFFICIO DA
PRESCRIÇÃO EM FAVOR DE

INCAPAZES

O art. 194 do Código Civil é
claro ao permitir a argüição ex officio
da prescrição quando favorecer os
absolutamente incapazes de exercer

pessoalmente os atos da vida civil
(menores de 16 anos, os que, por
enfermidade ou deficiência mental,
não tiverem o necessário discerni-
mento para a prática desses atos e
os que, mesmo por causa transitória,
não puderem exprimir sua vontade).
A situação fundamenta-se na comple-
ta ausência de liberdade desses in-
divíduos para dispor de qualquer di-
reito, especialmente o de renunciar à
prescrição.

Destarte, omitindo-se os repre-
sentantes judiciais dos absolutamente
incapazes na alegação da prescrição,
deve o juiz intervir, decretá-la e extin-
guir o processo com apreciação do
mérito (art. 269, IV, CPC).

No processo executivo fiscal,
circunstância similar ocorre quando se
dá a nomeação de curador especial
para assumir a defesa do executado
citado por edital42. Nessas condições,
ao tratar-se também de direitos indis-
poníveis, é lícito ao juiz reconhecer a
ocorrência da prescrição, a fim de
resguardar o direito do devedor à
ampla defesa.

CONCLUSÃO

Instituto surgido historicamen-
te com a finalidade de romper o sis-
tema romano de perpetuidade das
ações, o conceito mais apropriado
para a prescrição relaciona-se direta-
mente com a extinção do direito de
ação, operando, tão-somente de for-
ma reflexiva, seus efeitos sobre o pró-
prio direito material.

A prescrição, como norma ge-
ral de Direito Tributário, tem sua re-
gulamentação adstrita à lei comple-
mentar, sendo, por isso, inaplicáveis
os dispositivos da Lei n. 6.830/80,
quanto à prescrição de créditos tri-
butários.

A prescrição intercorrente se
dá durante o curso da ação judicial,
que, por displicência, o autor deixou
de movimentar, ficando o processo
paralisado pelo tempo necessário à
ocorrência da prescrição qüinqüenal.
Configura-se como mecanismo que
evita a continuação de processos
abandonados ao ócio pela Fazenda
Pública.

O reconhecimento ex officio da
prescrição, embora se revele como
medida justa, ofende o sistema legal,
quando não for direcionada a favore-
cer os absolutamente incapazes. Não
obstante, a prescrição, por ser causa
extintiva do crédito tributário, e, ain-
da, por ter esse efeito materializado
independentemente de sua decreta-
ção por decisão judicial, provoca a

nulidade da execução fiscal, passí-
vel de reconhecimento ex officio, ten-
do em vista esvaziar-se o título repre-
sentativo do crédito tributário de to-
dos os seus atributos: liquidez, cer-
teza e exigibilidade.

No processo executivo fiscal,
quando se dá a nomeação de curador
especial para assumir a defesa do
executado citado por edital, é lícito
ao juiz agir e reconhecer a ocorrência
da prescrição, a fim de resguardar o
direito do devedor à ampla defesa.
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