
APeRO n. 0001649-12.2004.815.0181                                                                                                                  1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DA  DESª MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE A. D. FERREIRA  

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL N. 0001649-12.2004.815.0181
RELATOR:  Juiz  Aluízio  Bezerra  Filho,  convocado,  em substituição  à  Desª Maria das
Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Paulo Renato Guedes Bezerra
APELADO: J. Ferreira dos Santos Supermercados
DEFENSOR PÚBLICO: Odonildo de Sousa Mangueira 
REMETENTE: Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CUJO TERMO INICIAL SE INICIA APÓS O
PERÍODO  DE  SUSPENSÃO  DO  PROCESSO,  QUE  É  DE  UM  ANO.
INTIMAÇÃO  DESNECESSÁRIA  PARA  A  FLUÊNCIA  DO  PRAZO.
ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E
DA REMESSA OFICIAL.

- Segundo o STJ, “não localizados os bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, sendo
desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que suspende ou arquiva o feito,
arquivamento este que é automático; incide, ao caso, a Súmula 314/STJ.” (AgRg no
AREsp 164.713/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 30/04/2015).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade, negar provimento à remessa oficial e à apelação.

O ESTADO DA PARAÍBA interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Guarabira que, nos autos da ação de execução fiscal
movida  em  desfavor  de  J.  FERREIRA  DOS  SANTOS  SUPERMERCADOS,  reconheceu  a
prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário.
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Os autos chegaram a esta Corte de Justiça por força da apelação e da remessa oficial.

Em  sua  apelação  (f.  45/51)  o  recorrente  sustentou  que  não  houve  a  prescrição
intercorrente, ante a ausência de intimação quanto ao arquivamento, necessária para o início da
contagem do prazo prescricional.  Com isso, requereu a reforma da sentença para que o feito
tenha seu seguimento no primeiro grau.

Contrarrazões às f. 54/55, pugnando pelo desprovimento da apelação.

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 58/61).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                       Relator

Extrai-se dos autos que no dia 16/02/2005, após verificar-se a inexistência de bens
penhoráveis, o Juízo de origem deferiu pedido do Estado da Paraíba e determinou a aplicação do
art. 40, § 2º, da LEF (f. 15).

Segundo o STJ, “não localizados os bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um  ano,  findo  o  qual  se  inicia  o  prazo  da  prescrição  quinquenal  intercorrente,  sendo
desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que suspende ou arquiva o feito, arquivamento
este que é automático; incide, ao caso, a Súmula 314/STJ.” (AgRg no AREsp 164.713/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015,
DJe 30/04/2015).

Eis o enunciado da citada Súmula:

“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, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2005, DJ 08/02/2006, p. 258)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA AO
ART.  535  DO  CPC.  SÚMULA  284/STF.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE RECONHECIDA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5
ANOS. SÚMULA 314/STJ. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. INÉRCIA DA
FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se pode conhecer da alegada ofensa ao
art. 535 do CPC, porquanto as razões do recurso são genéricas e não indicam objetivamente
de que forma teria havido omissão e qual a relevância do ponto, em tese omitido, para o
deslinde  da  controvérsia.  Aplica-se,  por  analogia,  o  óbice  da  Súmula  284/STF.  2.  Esta
Corte possui entendimento pacífico quanto à desnecessidade de intimação do credor do
arquivamento  do  feito  executivo,  após  o  período  da  suspensão  por  ele  mesmo
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requerida,  uma vez que o referido arquivamento é automático.  Súmula 314/STJ.  3.
Consigne-se que a jurisprudência do STJ reconhece que somente a inércia injustificada do
credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal, não bastando o mero lapso
temporal.  4.  Nesse diapasão,  se  a conclusão  do Tribunal  a quo foi  no sentido de que a
prescrição ocorreu por culpa exclusiva da exequente - sem que a União produzisse prova
prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal sob
foco (fl.  173,  e-STJ)  -,  conclusão  em sentido  contrário  é inviável  em Recurso Especial,
porquanto demandaria reexame da seara fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência
da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental  não provido. (AgRg no REsp 1515261/PE, Rel.
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  07/05/2015,  DJe
22/05/2015).

Assim,  o  prazo  prescricional  de  cinco  anos  só  tem  início  após  a  suspensão  do
processo pelo período de um ano, tal como exposto no precedente acima.

Na  espécie,  a  suspensão  do  processo  foi  determinada  em 16/02/2005.  Assim,  o
processo  ficou  suspenso  até  16/02/2006,  contando-se,  daí,  o  termo  inicial  da  prescrição
quinquenal,  que fulminou o processo em 16/02/2011,  em decorrência da extinção do crédito
tributário.

Dessa forma, foi acertada a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente, diante
do decurso do prazo e da inércia da Fazenda Estadual.

Assim, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM LINCOLN
DA CUNHA RAMOS,  que  participou  do julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de
Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE  FÁTIMA  MAIA  DE
FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                         Relator


