
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034492-65.2005.815.2001.
ORIGEM: 1.ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Silvana Simões de Lima e Silva.
APELADA: Rosa de Lourdes Oliveira Franca.

EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO,
PELO  JUÍZO  DA  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  DÉBITO  FISCAL
PARCELADO.  SUSPENSÃO  DA EXECUÇÃO.  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL.  INTELIGÊNCIA  DOS  ARTS.  151,  INCISO  VI,  E  174,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO  CONFIGURADA.  PROVIMENTO  DO  APELO.  SENTENÇA
REFORMADA.

1.  Configura-se  a  prescrição  intercorrente  quando  proposta  a  execução  fiscal  e
decorrido o prazo de suspensão, o feito permanece paralisado por mais de cinco
anos, podendo ser decretada ex officio pelo magistrado.

2. O parcelamento do crédito tributário, além de funcionar como confissão de dívida
e  interromper  a  fluência  do  prazo  prescricional,  tem o  condão  de  suspender  a
exigibilidade  dos  créditos  cobrados,  de  acordo com os  arts.  151,  VI  e  174,  IV,
ambos do Código Tributário Nacional.

3. A data em que o executado foi excluído do parcelamento funciona como termo
inicial para voltar a fluir o prazo prescricional intercorrente, portanto, não havendo
nos autos comprovação de que o parcelamento tenha sido descumprido ou quitado,
não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0034492-65.2005.815.2001, em que figuram como partes o Estado da Paraíba e
Rosa de Lourdes Oliveira Franca. 

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento.

VOTO.

O Estado  da  Paraíba  interpôs  Apelação contra  a  Sentença  de  f.  16/16-v,
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca desta Capital,  nos
autos  da  Execução  Fiscal  por  ele  ajuizada  em face  de  Rosa  de  Lourdes  Oliveira
Franca, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 40, §
4º,  da  Lei  de  Execuções  Fiscais  c/c  o  art.  487,  II,  do  Código  de  Processo  Civil,
declarando a prescrição intercorrente da pretensão executiva, ao fundamento de que o
presente feito permaneceu paralisado por mais de cinco anos após ser suspenso pelo



prazo de um ano. 

Em suas razões, f. 18/26, alegou que o requerimento de suspensão da presente
Execução se deu em virtude de um parcelamento firmado entre a Fazenda Pública e a
Executada,  motivo  pelo  qual  sustenta  não  haver  decorrido  o  prazo  da  prescrição
quinquenal intercorrente, pugnando pelo provimento do Recurso para que a prescrição
seja afastada, com o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem Contrarrazões, conforme a Certidão de f. 28.

Desnecessária  a  intervenção  da  Procuradoria  de  Justiça,  por  não  restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.

O  Recurso  é  tempestivo  e  o  Ente  Público  dispensado  do  recolhimento  do
preparo recursal,  ex vi do art.  1.007,  § 1.º,  do CPC, pelo que, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

É  firme  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  nos  termos  do
enunciado da  Súmula  n.º  3141, que  se  configura  a  prescrição  intercorrente  quando,
proposta  a  execução  fiscal  e  decorrido  o  prazo  de  suspensão,  o  feito  permanece
paralisado por mais de cinco anos.

Ressalta-se que, para a caracterização da prescrição intercorrente, não basta o
decurso de prazo superior a cinco anos desde os marcos interruptivos, sendo necessário
estar evidente a ausência de impulso ou desídia do exequente em relação aos atos de
cobrança.

No caso dos autos, verifica-se que o processo foi suspenso em 2 de setembro de
2005, f. 10-v, a requerimento da Fazenda Pública Exequente, ora Apelante, em razão do
parcelamento  do  débito  fiscal  realizado  pela  Executada,  ora  Apelada,  f.  09/10,
suspensão que perdurou até 11 de maio de 2011, ocasião em que a Escrivania certificou
o decurso do prazo sem manifestação do Ente Público e o feito foi provisoriamente
arquivado, f. 15.

Posteriormente, o Juízo, sem determinar o desarquivamento, tampouco intimar
as Partes, prolatou a Sentença de f. 16/16-v, declarando a prescrição intercorrente, por
entender que havia decorrido o prazo de cinco anos após a suspensão do processo,
extinguindo-o com resolução do mérito.

O  pedido  de  parcelamento  do  débito  suspende  a  exigibilidade  do  crédito
tributário,  por  inteligência  do  art.  151,  do  Código  Tributário  Nacional2,  e,
consequentemente, acarreta a suspensão da execução fiscal, pelo disposto no inciso IV,
do parágrafo único, do art. 1743, do mesmo diploma legal, devendo este ser reativado
em  caso  de  inadimplemento  ou  extinto  após  a  quitação  do  débito,  entendimento
corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça4.

1 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.

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (…) VI – o parcelamento.

3 Art. 174. (…) Parágrafo único. A prescrição se interrompe: (…) IV – por qualquer ato inequívoco ainda que
extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

4 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.  AGRAVO REGIMENTAL.  VIOLAÇÃO AO ART.  151,  VI,  DO



In casu, a partir da análise do histórico processual acima descrito, é possível
concluir que não houve inércia, omissão ou negligência da Fazenda Exequente capaz de
justificar  o  reconhecimento  da  prescrição  quinquenal  intercorrente  declarada  na
Sentença,  eis  que  durante  a  vigência  do  parcelamento  o  prazo  prescricional  se
encontrava suspenso.

Inexistindo nos autos demonstração de descumprimento ou quitação do referido
parcelamento, marco de eventual retomada da contagem do prazo prescricional, não há
que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Posto isso, conhecida  a  Apelação, dou-lhe provimento  para  reformar a
Sentença  que  decretou  a  prescrição  intercorrente,  determinando o  retorno  dos
autos à origem para prosseguimento da Execução.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de abril  de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  participando  do  julgamento,  além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. 

Presente  à  sessão  a  Exma.  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Marilene  de  Lima
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
Relator

CTN. DISPOSITIVO QUE NÃO TRATA DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF.
PARCELAMENTO  TRIBUTÁRIO.  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL.  ART.  174,
PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. PRECEDENTES. 1. O art. 151, VI, do CTN, apontado como violado
pela recorrente não trata de prescrição, mas sim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Dessa
forma, a pretensão veiculada pela recorrente (reconhecimento da prescrição) não pode ser extraída do referido
dispositivo legal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação. Incide, na
hipótese,  o  teor  da  Súmula  nº  284  do  STF,  in  verbis:  "é  inadmissível  o  recurso  extraordinário  quando a
deficiência  na  sua  fundamentação  não  permitir  a  exata  compreensão  da  controvérsia  ".  2.  É  pacífica  a
jurisprudência desta corte  no sentido de que o parcelamento  interrompe o  prazo  prescricional,  por
constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.  3.
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.477.354; Proc. 2014/0214779-6; SC; Segunda Turma; Rel.
Min. Mauro Campbell Marques; DJE 12/05/2015) 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA
DE  DOCUMENTOS.  ART.  398  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  PARTE  ADVERSA.
PREJUÍZO.  FALTA  DE  DEMONSTRAÇÃO.  QUESTÃO  DE  ORDEM  PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.  NECESSIDADE.  ENUNCIADO  SUMULAR  282/STF.  PREMISSA FÁTICO-
PROBATÓRIA FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE
CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  PRAZO  PRESCRICIONAL.  PARCELAMENTO.  INTERRUPÇÃO.
REINÍCIO.  DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  (...)  V.
Com base nos elementos de provas constantes dos autos, o tribunal de origem concluiu não ter ocorrido a
prescrição do crédito tributário. Incide, portanto, na espécie, o óbice do Enunciado nº 7 da Súmula desta corte.
VI.  A jurisprudência desta corte é firme no sentido de que o "prazo da prescrição, interrompido pela
confissão e pedido de parcelamento, recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo
celebrado, momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do fisco, dando azo à propositura do
executivo fiscal" (stj, AGRG no RESP 1.167.126/rs, Rel. Min. Mauro campbell marques, segunda turma). VII.
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.468.778; Proc. 2014/0174388-5; PE; Segunda Turma; Relª
Min. Assusete Magalhães; DJE 05/03/2015)


