
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2011517-86.2014.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
AGRAVANTE : Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora, Silvana 

 Simões de Lima e Silva 
AGRAVADA  : Distac Distribuidora e Atacadista Comercial Ltda
ADVOGADO : Glaydson Medeiros de Araújo Souza
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital
JUIZ  : Aluízio Bezerra Filho 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  DECISÃO DE PRIMEIRO 
GRAU QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO 
DE  PRE-EXECUTIVIDADE   EM   DECORRÊNCIA DA 
PRESCRIÇÃO.  ESTADO  QUE  ALEGA  SER 
NECESSÁRIO  O  PROSSEGUIMENTO  DA  AÇÃO 
EXECUTIVA EM  RELAÇÃO  A UM  DOS  SÓCIOS  DA 
EMPRESA.     INEXISTÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA 
PARA  A  FLUÊNCIA  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL. 
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  314  DO  STJ. 
DESPROVIMENTO.

-  Observa-se  que  foram  seguidas  as  seguintes  etapas 
para o reconhecimento da prescrição intercorrente: busca 
por bens penhoráveis, suspensão da execução por três 
vezes e, por fim, determinado o arquivamento dos autos 
por estar o processo paralisado há mais de um ano sem 
impulso processual do Exequente. Saliento que os autos 
foram arquivados com ciência da Fazenda Nacional, que 
não  demonstrou,  após  isso,  qualquer  causa  impeditiva 
para a fluência do prazo prescricional. Passados mais de 
cinco anos, peticionou requerendo a inclusão dos sócios 
na lide, pedido este que foi indeferido pelo magistrado em 
face da prescrição intercorrente.

− Vale salientar que a Fazenda Pública foi intimada 
para  impugnar  a  Exceção  de  Pré-Executividade  e  não 
convenceu o juiz singular quanto à existência de causa 
impeditiva para a fluência do prazo prescricional. Aplica-
se,  portanto,  a  Súmula  nº  314  do  STJ  (“Em execução 
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fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-
se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 
prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”).

− “Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, 
de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos 
ao lustro fatal, para a realização de diligências que 
frequentemente  são  infrutíferas  e  seguem 
acompanhadas  de  novo  pleito  de  suspensão  do 
curso da execução, tudo com o intuito de afastar a 
contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há 
como  deixar  de  pronunciar  a  prescrição 
intercorrente,  nos  casos  em que  não  encontrados 
bens penhoráveis para a satisfação do crédito após 
o  decurso  do  prazo  quinquenal  contado  do 
arquivamento.  A Primeira Seção do STJ também já 
se  pronunciou  sobre  o  tema  em  questão, 
entendendo  que  'a  perda  da  pretensão  executiva 
tributária pelo decurso de tempo é consequência da 
inércia  do  credor,  que  não  se  verifica  quando  a 
demora  na  citação  do  executado  decorre 
unicamente do aparelho judiciário' (REsp n. 1102431 
e  AgRg  no  AREsp  366.914/GO,  Rel.  Ministro 
HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA, julgado 
em 05/12/2013, DJe 06/03/2014)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER o  Agravo de Instrumento,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 249.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito 

Suspensivo interposto pelo  Estado da Paraíba contra decisão proferida pelo 

Juízo da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital (fls.193/197) que reconheceu 

a prescrição do crédito para o redirecionamento da ação, excluindo o sócio da 

lide e julgando parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade.

Em  suas  razões  recursais,  explica  que:  a)  a  empresa 

executada foi citada em agosto de 1997; b) de setembro de 1997 a julho de 

1999 houve a suspensão de exigibilidade pelo parcelamento do débito; c) de 

novembro de 2002 a novembro de 2003 a execução foi suspensa por pedido 
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da Fazenda Pública; d) em maio de 2005, a execução foi novamente suspensa 

por um ano; e) em junho de 2007, os autos foram arquivados; f) em julho de 

2012, o Agravante pediu a citação dos corresponsáveis e penhora “on line” da 

empresa;  g)  o  magistrado não analisou o pedido de inclusão dos sócios  e 

apenas fez a tentativa de penhora “on line”;  h)   citado o sócio,  este arguiu 

Exceção  de  Pré-Executividade,  pedindo  o  reconhecimento  da  prescrição 

tributária e sua exclusão da lide; i) que o juiz entendeu ter transcorrido mais de 

cinco anos entre a data de citação da empresa e do corresponsável e que, por  

isso, teria ocorrido a prescrição.

Alega que não basta o transcurso do prazo de cinco anos da 

constituição  do  crédito  ou  da  citação  da  empresa  para  caracterizar  a 

prescrição, pois deve-se levar em conta as causas que impediram a efetivação 

da  citação  dos  corresponsáveis  em  momento  anterior,  como  as  tentativas 

frustradas de localização dos mesmos e morosidade do Judiciário.

Aduz que não é viável decretar a prescrição quanto a um sócio 

sem ter ocorrido a prescrição quanto ao principal devedor.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo a fim de 

que a Execução Fiscal prossiga também contra os corresponsáveis constantes 

na CDA.

O  recurso  veio  instruído  com  a  cópia  da  decisão  agravada 

(fls.193/197),  da prova da intimação (fls.197,  verso e 198)  e da procuração 

outorgada ao advogado do Agravado (fl.98), além de outros documentos que 

entendeu pertinentes.

Às fls.205/206 foi  indeferido o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  vislumbrou  necessidade  de 

intervenção ministerial.

Contrarrazões às fls.217/228.
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É o relatório. 

VOTO

Exsurge dos autos que o Estado da Paraíba pretende que a 

Execução Fiscal prossiga em relação ao sócio da empresa, sendo afastada a 

prescrição acolhida pelo magistrado.

Em junho  de  2007,  foi  prolatada  sentença,  determinando  o 

arquivamento do processo sem baixa na distribuição (fl.55). Apenas em julho 

de 2012, o Agravante pediu a citação dos corresponsáveis  (fls.67/68), ou seja, 

transcorridos mais de cinco anos do arquivamento dos autos.

Compulsando  os  autos,  observa-se  que  foram  seguidas  as 

seguintes etapas para o reconhecimento da prescrição intercorrente: busca por 

bens  penhoráveis,  suspensão  da  execução  por  três  vezes  e,  por  fim, 

determinado o arquivamento dos autos por estar o processo paralisado há mais 

de um ano sem impulso processual do Exequente. Saliento que os autos foram 

arquivados com ciência da Fazenda Nacional, que não demonstrou, após isso, 

qualquer  causa impeditiva para a fluência do prazo prescricional.  Passados 

mais  de  cinco  anos,  peticionou  requerendo  a  inclusão  dos  sócios  na  lide, 

pedido  este  que  foi  indeferido  pelo  magistrado  em  face  da  prescrição 

intercorrente.

Vale  salientar  que  a  Fazenda  Pública  foi  intimada  para 

impugnar a Exceção de Pré-Executividade e não convenceu o juiz  singular 

quanto à existência de causa impeditiva para a fluência do prazo prescricional. 

Aplica-se,  portanto,  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”).

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO 
FISCAL.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE. 
DILIGÊNCIAS  INFRUTÍFERAS.  TRANSCURSO  DO 
PRAZO  PRESCRICIONAL  SEM  A LOCALIZAÇÃO  DE 
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BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO.  INÉRCIA  DA  FAZENDA  PÚBLICA. 
SÚMULA 7/STJ.
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 (Súmula 314/STJ). Dessarte, 
o  art.  40  da  Lei  de  Execução  Fiscal  deve  ser 
interpretado em harmonia com o disposto no art. 174 
do Código Tributário Nacional.
2.  Pretende-se,  assim,  evitar a prática,  não rara,  de 
pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao 
lustro  fatal,  para  a  realização  de  diligências  que 
frequentemente  são  infrutíferas  e  seguem 
acompanhadas  de  novo  pleito  de  suspensão  do 
curso da execução, tudo com o intuito de afastar a 
contumácia  do  ente  fazendário.  Outrossim,  não  há 
como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, 
nos  casos  em  que  não  encontrados  bens 
penhoráveis  para  a  satisfação  do  crédito  após  o 
decurso  do  prazo  quinquenal  contado  do 
arquivamento.
3.  A Primeira Seção do STJ também já se pronunciou 
sobre o tema em questão, entendendo que "a perda da 
pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é 
consequência da inércia do credor,  que não se verifica 
quando  a  demora  na  citação  do  executado  decorre 
unicamente  do aparelho judiciário"  (REsp n.  1102431 / 
RJ, DJe 1.2.10 - regido pela sistemática do art. 543-C, do 
CPC). Tal orientação, mutatis mutandis, também se aplica 
na  presente  lide.  A  verificação  acerca  da  inércia  da 
Fazenda  Pública  implica  reexame  de  matéria  fático-
probatória,  o que é vedado ao STJ,  na estreita  via do 
Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  366.914/GO,  Rel.  Ministro  HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, 

DJe 06/03/2014)

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 
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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. 
(AgRg no REsp 1328035/MG, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado em 11/09/2012, 
DJe 18/09/2012)

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL. 
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRAZO  PRESCRICIONAL.  DECURSO.  FAZENDA 
PÚBLICA  OUVIDA.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE 
DECRETADA.  PRECEDENTES.  DECISÃO  QUE 
DETERMINA  A  SUSPENSÃO  DA  EXECUÇÃO. 
INTIMAÇÃO DA FAZENDA. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.  ENUNCIADO N.  83 DA SÚMULA DO 
STJ.
-  Suspensa  a  execução  fiscal  e  decorrido  o 
quinquênio legal, correta a decretação da prescrição 
intercorrente após ouvida a Fazenda Pública, que não 
suscitou causa suspensiva ou interruptiva do prazo.
Precedentes do STJ.
-  É  pacífico  o  entendimento  desta  Corte  de  que  é 
desnecessária  a  intimação  da  Fazenda  Pública  da 
suspensão  por  ela  mesma  requerida,  bem  como  do 
arquivamento,  pois  este  decorre  automaticamente  do 
transcurso  do  prazo  de  um  ano,  conforme  dispõe  o 
enunciado n. 314 da Súmula/STJ. Incide, pois, o verbete 
n. 83 da Súmula do STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1239252/SC,  Rel.  Ministro  CESAR 
ASFOR  ROCHA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
25/10/2011, DJe 03/11/2011)

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  desprovejo o 
Agravo de Instrumento.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos Cavalcanti  de Albuquerque.  Participaram do julgamento,  além do 
Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos, os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério 
Público,  Dra.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo.  Procuradora  de 
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Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
em João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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