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INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU- SISTEMA JURÍDICO N° 004, DE 08 DE SETEMBRO 
DE 2015. 

 
Dispõe sobre a uniformização dos procedimentos para o 
reconhecimento, em juízo, da prescrição do crédito tributário. 

 
 
VERSÃO: 01 
DATA: 08 de setembro de 2015 
ATO APROVAÇÃO: Decreto Normativo nº 143 /2015 
UNIDADE RESPONSÁVEL: Procuradoria Geral do Município – PGM. 
 
 
A Procuradoria-Geral do Município de Marechal Floriano, Órgão de  
Assessoramento do Gabinete do Prefeito,  tendo em vista a necessidade de 
normatizar os procedimentos para o reconhecimento, em juízo, da prescrição do 
crédito tributário, com base no art. 150  do Código Tributário Nacional e do Art. 
233 da Lei Municipal nº 4.888/2003  aprova a seguinte IN. 
 
Art. 1º - O reconhecimento da prescrição de crédito tributário no âmbito judicial 
ou a não interposição do recurso contra a decisão judicial que a tenha 
reconhecido dar-se-á de acordo com os procedimentos previstos nesta 
instrução. 
 
Art. 2º - Decorrido o prazo prescricional de crédito tributário inscrito em dívida 
ativa, devidamente ajuizado, o seu cancelamento com o consequente pedido de 
extinção do processo judicial serão feitos mediante iniciativa justificada do 
Procurador do Município responsável pelo acompanhamento do mesmo, 
mediante minucioso parecer, sujeito a homologação do Chefe do Poder 
Executivo. 
 
Art. 3º - Homologado o parecer, o expediente será imediatamente encaminhado 
ao Setor de Tributação para que proceda ao cancelamento do crédito no 
Sistema de Gestão da Administração Tributária. 
 
Art. 4º - Após o cancelamento do crédito, o expediente será restituído ao 
Procurador responsável pelo acompanhamento da execução, para o fim de 
instruir o pedido de extinção da execução fiscal, conforme art. 26 da Lei nº. 
6.830, de 22 de setembro de 1980, no qual será formulado pedido, se possível, 
para a não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários 
advocatícios. 
 
Art. 5º - O  Responsável pelo Setor de Tributação  atuante na execução fiscal, 
caso entenda pela não interposição de recurso contra a decisão que reconhecer 
a prescrição, com base no Parecer da Procuradoria-Geral do Município, deverá 
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encaminhar justificativa fundamentada até cinco dias antes do fim do prazo 
recursal. 
 
Artigo 6º - Nas hipóteses de não homologação da justificativa apresentada pelo 
Procurador, prevista no artigo 2º, o processo judicial deverá será avocado pela 
autoridade superior para a adoção das medidas judiciais que entender 
pertinentes. 
 
Art. 7º. O Setor de Tributação expedirá, trimestralmente, relatório dos 
cancelamentos de créditos em virtude do reconhecimento da prescrição, a ser 
encaminhada ao Procurador-Geral do Município, a fim de propiciar o controle da 
atuação administrativa. 
 
Art. 8º - Caberá ao Procurador Geral a devida divulgação e orientação para 
aplicação imediata do disposto na presente Instrução Normativa. 
 
Art. 9º  - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Marechal Floriano, 8 de setembro de 2015. 

 

 

Octávio Luiz Guimarâes 

Procurador Geral 

 

 

 

Maria Aparecida Trarbach 

Controladora Geral 

 


