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APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO  DA EXECUÇÃO.  APELAÇÃO  CÍVEL.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

“Nos  termos  do  art.  40,  §  4º,  da  Lei  n.  6.830/80,
configura-se  a  prescrição  intercorrente  quando,
proposta a execução fiscal  e decorrido o prazo de
suspensão, o feito permanecer paralisado por mais
de cinco anos, contados da data do arquivamento,
por culpa da parte exequente. Aplicação da Súmula
314/STJ”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.60.

RELATÓRIORELATÓRIO

A Fazenda Pública do Estado da Paraíba propôs, em 14 de

maio de 2003, Execução Fiscal em desfavor de A Olimpika Artigos Esportivos

LTDA, com o objetivo de receber o valor de R$ 1.475,67 (hum mil quatrocentos

e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), representado pela CDA nº

0002.13.2002.0408-9.

Não foram encontrados bens da parte executada no curso do
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processo.

Nos termos do § 1º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o feito foi

suspenso por um ano em setembro de 2005. Decorrido o prazo, os autos foram

arquivados  sem  baixa  na  distribuição,  conforme  estatui  o  §  2º  do  mesmo

diploma legal, com a devida intimação da Exequente (fls. 25/27).

A presente  Execução  permaneceu  no  arquivo  provisório  por

mais  de  5  (cinco)  anos,  sem  que  a  parte  exequente  solicitasse  qualquer

diligência, de acordo com certidão de fl. 31. 

O Juízo de 1º  grau proferiu  sentença em fevereiro  de 2014,

reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a Execução, nos termos

do art. 269, IV, do CPC (fls. 25/26).

Apelação  Cível  de  fls.  35/43,  requerendo  a  anulação  da

sentença vergastada.

É o relatório. 

   VOTO

De início, vale registrar que a Lei nº 11.051/2004 acrescentou o

§ 4º ao art. 40 da Lei nº 6.830/80, autorizando o juiz,  ex officio, a decretar a

prescrição intercorrente, desde que da decisão que ordenou o arquivamento

tiver decorrido o prazo prescricional quinquenal, ouvida a Fazenda Pública.

O art.  219,  §  5º,  do CPC também autoriza a decretação da

prescrição pelo juiz, de ofício, por tratar de matéria de ordem pública. Sobre o

tema, segue jurisprudência do STJ: 

“TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA
314/STJ.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO. 1. "Em execução fiscal, não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o
qual  se  inicia  o  prazo  da  prescrição  qüinqüenal
intercorrente"  (Súmula  314/STJ).  2.  Agravo  regimental
não provido.  (STJ,  AgRg no REsp 1250257 /  SC,  Rel.
Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA ,  Primeira  Turma,

2



Apelação Cível nº 0014265-25.2003.815.2001

publicado no DJe de 21/09/2012).”

“PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  REALIZAÇÃO  DE
DILIGÊNCIAS.  PRAZO  PRESCRICIONAL
INTERCORRENTE. 1.  Nos termos do art. 40, § 4º, da
Lei  n.  6.830/80,  configura-se  a  prescrição
intercorrente  quando,  proposta  a  execução  fiscal  e
decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer
paralisado por mais de cinco anos, contados da data
do  arquivamento,  por  culpa  da  parte  exequente.
Aplicação da Súmula 314/STJ.  2. O cerne da questão
está em saber se as diligências realizadas pelo agravante
após o arquivamento provisório do processo de execução
fiscal  possuem  o  condão  de  dar  novo  início  ao  prazo
prescricional intercorrente. 3. A realização de diligências
sem resultados práticos ao prosseguimento da execução
fiscal não possui a faculdade de obstar o transcurso do
prazo  prescricional  intercorrente.  Precedentes:  Resp
1245730/MG,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  Segunda  Turma,
julgado  em  10/04/2012,  DJe  23/04/2012;  Resp
1305755/MG,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  Segunda  Turma,
julgado  em  03/05/2012,  DJe  10/05/2012.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ,  AgRg  no  REsp  1328035  /
MG,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  Segunda
Turma, publicado no Dje do dia 18/09/2012).” Grifei.

No  caso  em  apreço,  ficou  demonstrada  a  ocorrência  da

prescrição quinquenal intercorrente, uma vez que a Execução foi suspensa por

um ano e, após, permaneceu no arquivo provisório por mais de 5 (cinco) anos

sem manifestação da parte interessada.

Nesse sentido, Súmula nº 314 do STJ:

“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia
o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”. 

Em suma: pelo decurso do prazo quinquenal e diante da inércia

do credor, não há dúvida da concretização da prescrição.

  

Feitas  essas  considerações,  DESPROVEJO A  APELAÇÃO

CÍVEL.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
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Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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