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DECRETO Nº    10.518 DE 19 DE JUNHO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A PRESCRIÇÃO DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS
AO IPTU, TAXA DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO, ISSQN E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso de suas atribuições legais

conferidas no Art. 64, XXI, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando, o disposto no art. 174/CTN “A ação para a cobrança do crédito

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”;

Considerando, que a inscrição do crédito em dívida ativa não interrompe ou

suspende a prescrição vez que é mera providência administrativa burocrática, sem

força para marcar algum termo prescricional. Tem sim, a citação, o condão de

interromper o prazo prescricional, porém, não havendo, por parte da Administração

qualquer ato que viesse a interromper a prescrição;

Considerando, que uma demanda judicial, além de contribuir ainda mais para

sopesar o sistema judiciário, traz prejuízos ao erário público que fatalmente irá

sucumbir nesta matéria e terá que arcar com as custa resultantes desta

sucumbência;

Considerando, ainda que se deve ponderar no tempo que uma demanda judicial

despende, com a elaboração de peças processuais que serão interpostas, com

pesquisas jurisprudenciais, diante de matéria pacificada em nossos tribunais;
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Parte integrante do Decreto nº 10.518, de 19 de junho de 2013.

Considerando, desta forma, em respeito aos princípios constitucionais e aos

princípios inerentes a Administração Pública, deve a prescrição ser conhecida ainda

esfera administrativa, evitando que atos administrativos sejam apreciados e revistos

pelo judiciário;

Considerando, que a prescrição é uma forma de extinção do crédito tributário,

conforme determina o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, donde perde a

Administração o direito de exigibilidade;

Considerando, que o ato administrativo de não conhecimento da prescrição, por

parte da Administração Pública, não está investido de legalidade, vez que o

administrando age no interesse próprio, infringindo garantias constitucionais;

Considerando, que trata-se em verdade, de om poder-dever da Administração

Pública reconhecida de um direito em face de um interesse público do qual ela não

pode dispor;

DECRETA:

 Art. 1º. Fica reconhecida administrativamente a PRESCRIÇÃO dos créditos

tributários relativos ao IPTU, Taxa de Localização e Funcionamento –TLF, ISSQN,

do período compreendido entre os anos de 1994 a 2012.

Parágrafo Único: A prescrição a que se refere o caput deste artigo não abrangerá

os débitos em face de cobrança judicial.
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Art. 2º. Fica o Secretário Municipal de Finanças, autorizado a tomar as medidas de

direito, visando proceder a BAIXA dos registros negativadores, relativos ao Imposto

Sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU, a Taxa de Localização e

Funcionamento – TLF e ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –

ISSQN, concernentes aos anos de 1994 a 2012.

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 19 dias do mês de junho de

2013.

MARIO SERGIO LUBIANA

PREFEITO


