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AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO 
FISCAL. PROCESSO AJUIZADO ANTES DA VIGÊN-
CIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005. AUSÊN-
CIA DE CITAÇÃO  PESSOAL.  PRESCRIÇÃO QUIN-
QUENAL INCIDENTE. COMPARECIMENTO ESPON-
TÂNEO DO EXECUTADO APÓS O LAPSO LEGAL. 
PERDA  DA  PRETENSÃO  FAZENDÁRIA.  PRECE-
DENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557,  CAPUT, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
AO  RECURSO  APELATÓRIO.  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO ORA AGRAVADA.  DESPROVIMENTO DA 
INSATISFAÇÃO REGIMENTAL.

- Ocorre a prescrição da pretensão fazendária nos pro-
cessos ajuizados antes da vigência da Lei Complemen-
tar n. 118/2005, quando, após decorridos o prazo de 
cinco anos da constituição do crédito tributário, o deve-
dor não foi citado regularmente, comparecendo espon-
taneamente aos autos após o lapso legal.

- “Não se aplica a Súmula nº 106, do Superior Tribunal  
de Justiça, quando a demora da citação foi ocasionada  
pela inércia do ente estatal e não pela morosidade do 
poder  judiciário.”  (TJPB. AI  nº  2007893-
29.2014.815.0000.  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega Coutinho. J. em 07/10/2014)

-  “O  relator  negará  seguimento  a  recurso  
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  
Supremo Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior.”  
(Art. 557, caput, do Código de Processo Civil).
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (fls. 166/177) interposto pelo Estado da Paraí-

ba, contra decisão monocrática de fls. 159/161v, que negou seguimento ao recurso 

apelatório por ele interposto, desafiando  sentença lançada pelo Juízo de Direito da 1ª 

Vara de Feitos Executivos Fiscais da Capital que, nos autos da execução fiscal movida 

em face de José Vilamares de Araújo – Mercadinho São José, reconheceu a prescrição 

intercorrente do feito executivo.

 

Em suas razões, quanto a matéria de mérito, o agravante devolve, apenas, a 

alegação de que a morosidade do Judiciário deu causa ao transcurso do prazo prescricio-

nal da demanda, de modo que pugna pela aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal  

de Justiça.

Ao final, depois de declarar que os honorários advocatícios foram fixados em 

desacordo com o percentual máximo estabelecido pelo art. 20 do Código de Processo Ci-

vil, requer a reconsideração do decisório ora agravado ou, em caso contrário, que a ques-

tão seja levada para o órgão colegiado, para que a sua insatisfação regimental seja provi-

da, no sentido de acolher as questões acima declinadas (afastamento da prescrição ou 

minoração dos honorários).

É o voto.

VOTO

Inicialmente, destaco que, conforme visto no relatório, o apelante, ora agra-

vante, apenas devolveu a este Órgão Fracionário a alegação meritória referente ao afas-

tamento da prescrição em virtude da morosidade do judiciário e o pedido de minoração 
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dos honorários advocatícios sucumbenciais, silenciando-se quanto ao restante dos pontos 

decididos na decisão monocrática.

Malgrado o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, permitindo 

ao Julgador reconsiderar o decisório combatido,  mantenho a posição anterior pelos 
seus próprios fundamentos, que foram suficientes para dirimir a questão em dis-
ceptação, os quais passo a transcrever, na íntegra, para uma melhor compreensão 
do motivo que levou a negativa de seguimento ao recurso apelatório:

“A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando  
a análise meritória monocrática, na forma permissiva do caput, do  
art. 557, do Código de Processo Civil, com espeque na jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente  
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com sú-
mula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do  
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

Conforme visto, o ente estatal aponta, inicialmente, a morosidade 
do Judiciário como causa do transcurso do prazo prescricional da 
demanda, de modo que pugna pela aplicação da Súmula 106 do  
Superior Tribunal de Justiça.

Porém, além do recorrente deixar de indicar os atos deste Poder  
que retardaram o andamento do feito em questão, extraio que o  
Magistrado de base, bem como a respectiva escrivania, sempre  
foram diligentes no cumprimento de seu mister, até por que entre  
a propositura da demanda (1994) e o comparecimento espontâ-
neo do executado (2014), mesmo sem a sua citação válida, houve 
o transcurso de nada menos do que 20 (vinte) longos anos.

Nesse sentido, trago à baila aresto desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 
DOS SÓCIOS CORRESPONSÁVEIS PELA DÍVIDA ATIVA APÓS 
O LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS DA CITAÇÃO DA EM-
PRESA ORIGINAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHI-
MENTO. INEXISTÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICI-
ÁRIO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  
DESPROVIMENTO.  Configura-se  a  prescrição  intercorrente,  
quando decorrido lapso temporal  superior  a cinco anos entre a 
data de despacho para citação da empresa e a citação dos res-
pectivos corresponsáveis, chamados à integração da lide, median-
te redirecionamento do polo passivo. Não se aplica a Súmula nº  
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106, do Superior Tribunal de Justiça, quando a demora da ci-
tação foi ocasionada pela inércia do ente estatal e não pela  
morosidade  do  poder  judiciário.” (TJPB.  AI  nº  2007893-
29.2014.815.0000. Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Cou-
tinho. J. em 07/10/2014). Grifei.

Ato contínuo, compulsando os autos, tenho que a sentença não  
merece retoque,  devendo  ser  mantida  por  fundamento  diverso,  
posto que sobre o feito executivo recaiu a prescrição ordinária ou  
plena, e não intercorrente.

O caso em análise trata de hipótese anterior ao advento da Lei  
Complementar nº 118/05, que alterou a disposição do inciso I, do  
art. 174, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a prescri-
ção se interrompia pela citação pessoal do devedor     (não houve 
redirecionamento).

Nesse panorama, a perda da pretensão finda-se com o transcurso  
do prazo de cinco anos entre a constituição do crédito e a citação  
da parte executada. 

In casu, verifica-se que a formação definitiva do crédito tributário,  
que envolve cobrança de ICMS, iniciou-se em 1993, conforme se  
denota da leitura da CDA (fls. 03).  

Entretanto, não foi constatada a efetiva citação do executado an-
tes de transcorridos cinco anos da constituição débito, sendo que  
a cientificação do executado somente  em 01 de julho de 2014 
com o seu comparecimento espontâneo nos autos (fls. 100), após  
o decurso do interstício legal.

Registre-se que a lei de regência (redação anterior a LC 118/05)  
exigia a citação pessoal feita ao devedor para que operasse a in-
terrupção da prescrição. Vejamos:

“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;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que im-
porte em reconhecimento do débito pelo devedor.” Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada nesse 
sentido:

“TRIBUTÁRIO.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  174  DO  CTN.  PRESCRI-
ÇÃO DA DEMANDA. INTERRUPÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À 
LEI  COMPLEMENTAR N.  118/2005.  NECESSIDADE DE CITA-
ÇÃO  DO  DEVEDOR.  SÚMULA  83/STJ.  RESPONSABILIDADE 
DO JUDICIÁRIO NA DEMORA DA CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
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1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que,  
antes da edição da Lei Complementar n. 118/2005, em execu-
ção fiscal,  somente a citação pessoal interrompe a prescri-
ção, devendo prevalecer o disposto no art. 174 do CTN sobre  
o art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80. Incidência da Súmula 83/STJ.
(...).
Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no AREsp 178.062/DF 
Rel. Min. Humberto Martins. J. em 26/06/2012). Grifei.

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO.  
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  FEITO AJUIZADO  ANTES 
DA VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005.  INTERRUPÇÃO DA PRES-
CRIÇÃO. CITAÇÃO. PRECEDENTE DO RECURSO ESPECIAL  
REPETITIVO N.  999.901/RS.  SÚMULA N.  106/STJ.  REEXAME 
DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1.  A  Primeira  Seção  desta  Corte,  ao  apreciar  o  REsp 
999.901/RS (Rel.Min.  Luiz Fux,  DJe de 10.6.2009 — recurso 
submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a  
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ), confirmou a orientação  
no sentido de que:  1)  no regime anterior  à vigência da LC  
118/2005, o despacho de citação do executado não interrom-
pia a prescrição do crédito tributário, uma vez que somente a  
citação pessoal válida era capaz de produzir tal efeito; 2) a al-
teração  do  art.  174,  parágrafo  único,  I,  do  CTN,  pela  LC  
118/2005, o qual passou a considerar o despacho do juiz que  
ordena a citação como causa interruptiva da prescrição, so-
mente deve ser aplicada nos casos em que esse despacho te-
nha ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida  
lei complementar.
(...).
4.  Agravo  regimental  não  provido.”  (STJ.  AgRg  no  AREsp 
147.751/RJ,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques.  J.  em 
17/05/2012). Grifei.

No entanto, denoto que o executado apenas foi cientificado com o  
seu comparecimento espontâneo, sendo que tal fato se deu ape-
nas no ano de 2014, quando já transcorrido o qüinquênio legal.  
Nesse sentido:

“PROCESSSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO-  APELAÇÃO  CÍVEL.  
Ação de execução fiscal.  Prescrição. Ajuizamento anterior a LC 
118/2005.  Transcurso do prazo de cinco anos entre a consti-
tuição do crédito tributário e a citação. Citação por edital. Pos-
sibilidade de interrupção. Prazo prescricional transcorrido quando  
realizada a citação por edital. Ocorrência da prescrição. Suspen-
são do prazo prescricional. Inocorrência desprovimento. (...). Cer-
to é que a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça pos-
sui  entendimento pacífico no sentido de que a citação por  
edital também é apta a interromper o prazo prescricional. No  
entanto, no caso dos autos, quando a citação por edital foi re-
alizada já havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cin-
co) anos.” (TJPB. AC 0100271-40.2000.815.2001. Segunda Câ-
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mara Especializada Cível. Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha  
Ramos. J. em 19/05/2014). Grifei.

Ademais, tratando-se da prescrição ordinária ou plena, e não da  
intercorrente, inexiste no que se falar  em aplicação do procedi-
mento insculpido no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, tampouco em  
prévia oitiva da da fazenda pública, senão vejamos entendimento 
do STJ: 

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  
NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO RECO-
NHECIDA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NÃO REALIZADA. DECUR-
SO DE MAIS DE 5 ANOS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBI-
LIDADE. ART. 219, § 5o. DO CPC. INAPLICABILIDADE DA NOR-
MA  ESTABELECIDA  NO  ART.  40  DA  LEI  6.830/80.  RESP.  
1.100.156/RJ,  REL.  MIN.  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  DJe 
18.06.09, JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRE-
TENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. MOROSI-
DADE DO PODER JUDICIÁRIO.  QUESTÃO QUE IMPLICARIA  
REEXAME DE PROVAS.  SÚMULA 7/STJ.  RECURSO  REPRE-
SENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA:  RESP.  1.102.431/RJ,  REL.  
MIN. LUIZ FUX, DJE 01.22.2010. INADMISSIBILIDADE DE UTILI-
ZAÇÃO  DO  RECURSO  ACLARATÓRIO  UNICAMENTE  PARA 
FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTI-
TUCIONAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.  
EMBARGOS REJEITADOS.
(...0
2. Verifica-se que a controvérsia foi solucionada de acordo com
os  parâmetros  necessários  ao  seu  deslinde.  É  entendimento 
desta egrégia Corte Superior que a prescrição da pretensão  
executiva pode ser decretada ex officio pelo juiz na forma do  
art. 219, § 5o. do CPC, independentemente de prévia oitiva da  
Fazenda Pública, sendo inaplicável, na hipótese, o art. 40 da  
Lei 6.830/80, que trata da prescrição intercorrente.
3. Afirmado pela Corte Estadual que a demora na citação do de-
vedor ocorreu por absoluta desídia da Fazenda Pública Estadual  
na condução da execução fiscal, a alteração dessa conclusão é  
inviável, na via eleita, pois demandaria o reexame de matéria fáti-
co-probatória. (Súmula 7 do STJ).
4. O acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios elenca-
dos no art. 535 do CPC, sendo vedada a simples pretensão de al-
teração do julgado por meio de Embargos Declaratórios.
5.  É  vedado  a  este  Tribunal  apreciar  violação  de  dispositivos  
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma 
vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reser-
vado ao Supremo Tribunal Federal, mormente quando desinfluen-
tes ao deslinde da controvérsia.
6.  Embargos  de Declaração  do Estado de Pernambuco  rejeita-
dos.” (STJ. EDcl no AgRg no REsp 1265239 / PE. Rel. Min. Napo-
leão Nunes Maia Filho. J. em 06/08/2013). Grifei.
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Quanto aos honorários advocatícios em face da fazenda pública,  
o juiz pode adotar como parâmetro o valor da causa, o da conde-
nação ou então arbitrar uma quantia fixa, como procedido no feito  
em debate, além da quantia ter sido prudentemente arbitrada.

Nesse sentido, pinço aresto da Corte da Cidadania:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIOS  NO 
JULGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. HO-
NORÁRIOS.  VENCIDA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  VALOR  FIXA. 
POSSIBILIDADE.
1. A parte embargante busca a reapreciação da matéria à luz de  
sua tese, sem demonstrar a existência de vícios no julgado, o que 
é impróprio na presente seara recursal.
2. De sabença, eventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido  
entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do  
acórdão embargado,  também denominada 'contradição externa',  
não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua moti-
vação denota objetivo exclusivamente infringente. Precedente.
3.  Ainda que assim não fosse, a Corte Especial pacificou o  
entendimento  segundo  o  qual,  vencida  a  Fazenda  Pública,  
não se aplicam os limites máximo e mínimo previstos no § 3.º  
do art. 20 do Código de Processo Civil, tampouco há obriga-
toriedade de que a imposição da verba honorária incida sobre  
o valor da condenação, podendo o juízo adotar, como base 
de cálculo, o valor da condenação ou o valor da causa, ou  
mesmo arbitrar valor fixo. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no 
AgRg no AgRg no REsp 950337 / DF. Rel. Min. Minª. Alderita Ra-
mos de Oliveira, Desª Conv. DO TJ/PE. J. em 14/05/2013). Grifei.

Dito isso, deve a sentença de primeiro grau ser mantida, porquan-
to a prescrição, apesar de não ser a intercorrente, foi corretamen-
te verificada no presente caso.

Diante  de todo o  exposto,  utilizo-me do caput,  do  art.  557,  do 
CPC, para, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de  
Justiça, negar  seguimento  ao   recurso  apelatório.” -  Fls. 
159v/161v. Grifos no original.

Desta forma, nego provimento ao presente agravo interno, de forma que 

a decisório ora atacado permaneça incólume.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do julgamento, além deste relator (com jurisdição limitada), o Exmº. Dr. Ri-
cardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fá-
tima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.
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Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J/08 
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