
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

AGRAVO  INTERNO Nº  0032105-77.2005.815.2001 —  1ª  Vara  de  Executivos
Fiscais da Capital
RELATOR      : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE : Estado  da  Paraíba,  representado  por  sua  Procuradora,  Mônica
Figueiredo
AGRAVADA : A Sandália de Ouro Ltda 

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  —
EXECUÇÃO  FISCAL  —  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE — SÚMULA 314 DO STJ E ART. 40
DA  LEI  Nº  8.630/80  —  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO
PRÉVIA DA FAZENDA PARA ALEGAÇÃO DE CAUSAS
SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO
—  NÃO  DEMONSTRADO  O  PREJUÍZO  —
DESPROVIMENTO.

— “Inobstante a Fazenda Pública não tenha sido intimada nos termos
do art.  40,  §  4º,  da  Lei  6.830/80,  ao  apelar,  nada  alegou  acerca
de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, estando suprida
a nulidade.  Aplicação  dos  princípios  da  celeridade  processual,
instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief.” (Apelação nº
0050095-18.2004.815.2001, 1ª Câmara Cível do TJPB, Rel. Leandro
dos Santos. DJe 04.10.2016). 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba
contra decisão de fls. 59/61, negando provimento ao apelo.

Nas razões recursais (fls.64/71),  o agravante assegura não ser
possível a decretação da prescrição intercorrente, já que inexistentes os pressupostos
fáticos e jurídicos para tanto.

Não houve intimação para contrarrazões,  diante da inexistência
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de angularização processual (fls. 47).

 É o que basta relatar. 

VOTO

A parte  ora  agravante  ajuizou  Execução  Fiscal  em  face  do
agravado, contudo, o processo foi extinto, em razão do reconhecimento da ocorrência de
prescrição intercorrente.

Pois  bem.  Sabe-se  que  a  prescrição  intercorrente  encontra-se
amparada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/90, onde se verifica a dinâmica procedimental
conducente ao seu reconhecimento, in verbis: 

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair
a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao
representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º -  Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano,  sem que seja
localizado  o  devedor  ou  encontrados  bens  penhoráveis,  o  Juiz
ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens,
serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o
prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato. 

Nesse sentido, menciona a 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 qüinqüenal  intercorrente.” (Súmula 314,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2005, DJ 08/02/2006, p. 258)

No presente caso, o feito foi suspenso em 16/08/2007 (fls. 29)
pelo período de um ano e, em 20/07/2011, foi determinado o arquivamento dos autos
(fls. 32). 

Em  seguida,  sem  que  o  exequente  fosse  intimado  para  se
pronunciar sobre o prazo prescricional, foi proferida sentença decretando a prescrição
intercorrente.

Importante  destacar  que,  apesar  de  não  ter  sido  intimada,  a
Fazenda  Pública,  nas  razões  do  apelo,  não  apresentou  causas  suspensivas  ou
interruptivas  da  prescrição,  logo,  não  merece  ser  anulada  a  sentença,  pois  não
demonstrado o prejuízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  PROCESSO  ARQUIVADO
PROVISORIAMENTE POR MAIS DE CINCO ANOS, SEM QUE O
OBJETO  DA EXECUÇÃO FOSSE  ATINGIDO.  PRESCRIÇÃO
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VERIFICADA,  NOS  MOLDES  DO  ART.  40,  §  4º,  DA LEI  DE
EXECUÇÕES  FISCAIS.  FLEXIBILIZAÇÃO  DO  REFERIDO
DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE  OITIVA  PRÉVIA  ANTES  DA
DECRETAÇÃO  DA PRESCRIÇÃO.  INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO AO  ENTE  APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO. É  firme  a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "no sentido de que, em
sede de execução fiscal, é despicienda a intimaçãopessoal da Fazenda
Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida,
bem como  do  arquivamento  da execução,  pois  este  último  decorre
automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe
a Súmula 314/STJ" (STJ, AgRg no REsp 1479712/SP, Rel. Ministro
Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe  11.03.2015).  "Há
entendimento nesta Corte Superior no sentido de que,  uma vez
registrado pelo Tribunal de origem que o exequente, no recurso de
apelação,  não  demonstrou  a  existência  de  causa suspensiva ou
interruptiva que impedisse o reconhecimento da prescrição,  não
deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em atenção
aos  princípios  da  celeridade  processual  e  da  instrumentalidade
das  formas"  (STJ,  AgRg  No  AREsp  540.259/Rj,  Rel.  Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.10.2014). Inobstante
a Fazenda Pública não tenha sido intimada nos termos do art. 40,
§  4º,  da  Lei  6.830/80,  ao  apelar,  nada  alegou  acerca
de causas suspensivas  ou  interruptivas  da prescrição,  estando
suprida  a nulidade.  Aplicação  dos  princípios  da  celeridade
processual,  instrumentalidade  das  formas  e  pas  de  nullité  sans
grief.  (Apelação nº 0050095-18.2004.815.2001, 1ª Câmara Cível do
TJPB, Rel. Leandro dos Santos. DJe 04.10.2016). 

No caso, o feito foi suspenso por um ano, após, os autos foram
arquivados, e, posteriormente, certificado o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos,
portanto, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Ante  ao  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO
INTERNO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento o Exmo.  Sr.  Dr.  João Batista  Barbosa (Juiz
Convocado com jurisdição  limitada  para substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de Sá e
Benevides), o Exmo. Sr. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz Convocado para
substituir a  Desª. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Sr. Dr. Ricardo Vital de
Almeida (Juiz Convocado para substituir o Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nób-
rega, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado

3

https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg05lo.nfo&d=LEI-0006830%20Art%2040&sid=46735b66.75a28130.0.0#JD_LEI-0006830Art40
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CSum%5Csum.nfo&d=STJ%20-%20S%DAMULA%20N%BA%20314&sid=46735b66.75a28130.0.0#JD_STJ-SMULAN314


ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

AGRAVO  INTERNO Nº  0032105-77.2005.815.2001 —  1ª  Vara  de  Executivos
Fiscais da Capital

Vistos, etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 06 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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