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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL: 200.2003.014.266-1 e 0014266-10.2003.815.2001
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Estado da Paraíba, rep, por seu procurador
PROCURADOR : Ariano Wanderley N. C. Vasconcelos
APELADO : Nordeste Jens Com. De Confecções LTDA
DEFENSORA : Maria de Lourdes Araújo Melo
ORIGEM : Juízo da 1º Vara de Executivos Fiscais da Capital
JUIZ : João Batista Vasconcelos

EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  DE  CDA. 
SÚMULA  106  DO  STJ.  APLICABILIDADE. 
MOROSIDADE  DA  JUSTIÇA  QUE  NÃO  DEVE 
AFETAR  O  CRÉDITO  DO  EXEQUENTE. 
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  REQUISITOS. 
ART.  40  DA  LEI  DE  EXECUÇÕES  FISCAIS. 
INOBSERVÂNCIA.  LUSTRO LEGAL AINDA NÃO 
DECORRIDO. PROVIMENTO DO APELO.

-   Trâmite moroso da execução fiscal atribuído ao 
mecanismo da  Justiça.  Incidência  da  Súmula  106 
STJ.  Afastada  a  prescrição.  

-   Conforme o art.  40, da Lei n.º 6.830/80, o juiz 
suspenderá o curso da execução, enquanto não for 
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
quais  possa  recair  a  penhora.  Decorrido  o  prazo 
máximo  de  um  ano,  sem  que  seja  localizado  o 
devedor  ou  encontrados bens penhoráveis,  o  Juiz 
ordenará o arquivamento dos autos e apenas desta 
decisão  de  arquivamento  inicia-se  o  prazo  cinco 
anos para o advento da prescrição intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, PROVER O RECURSO, nos termos do voto do 
Relator e da certidão de julgamento de fl. 90.

 RELATÓRIO RELATÓRIO
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O Estado  da  Paraíba  propôs, em   maio    de     2003  , Ação de 

Execução Fiscal em desfavor do Nordeste Jens Com. De Confecções LTDA, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.992,06 (hum mil novecentos e 

noventa e dois  reais  e  seis  centavos), representada na Certidão de Dívida 

Ativa n.º 0002.13.2002.0149-7, datada abril de 2002 (fl. 03).

O magistrado, às fls. 58/60, reconheceu de ofício a prescrição 

para extinguir o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, IV 

do  Código  de  Processo  Civil,  posto  que  a  dívida  inscrita  em  CDA de  nº 

0002.13.2002.0149-7 restou atingida pela prescrição.

Irresignada, a Fazenda Estadual  interpôs o presente apelo, 

suplicando, em suas razões, pela total reforma do julgado, afirmando que não 

pode o exequente ser punido com a decretação da prescrição intercorrente do 

crédito tributário pela paralisação da ação por desídia do Judiciário

Instada a se pronunciar, a  Procuradoria de Justiça não se 

manifestou sobre o mérito (fls. 84/85)

É o relatório. 

VOTO

Prescrição é um instituto que visa regular a perda do direito de 

acionar judicialmente, devido ao decurso de determinado período de tempo. 

No  Brasil,  confunde-se  com  a  Decadência  em  virtude  de  ambas  serem 

institutos que regulam a perda de um direito pelo decurso de um período de 

tempo,  ligadas  portanto  à  noção  de  segurança  jurídica,  para  garantir  o 

funcionamento  do  sistema  de  confiança  na  lei  e  efetivação  dos  direitos 

interindividuais, e entre os indivíduos e o Estado.

Com  efeito,  não  obstante  a  redação  original  do  art.  174, 

parágrafo  único,  do  CTN,  que  estabelecia  como  marco  interruptivo  da 
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prescrição  a  efetiva  citação  da  parte  executada,  e  não  o  despacho  que  a 

ordenou, a doutrina e jurisprudência vêm caminhando no sentido de não se 

reconhecer  a  arguição  de  prescrição  ou  decadência  quando  houver,  por 

motivos  inerentes  ao  mecanismo  da  justiça,  demora  na  citação,  e  não  no 

despacho que a ordená-la. Frise-se que a demora para prolatar o despacho 

citatório não foi contemplada na Súmula nº  106/STJ, mas apenas a efetivação 

da  citação.  Há  uma  nítida  diferença  entre  despacho  e  citação,  aquele 

corresponde a um ato do juiz, enquanto este significa um ato da justiça.

Depreende-se dos autos que não houve inércia da Fazenda 

Pública, sendo respeitado o prazo para propositura da ação, dentro dos 05 

(cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário, como também as 

diligências  para  efetivação  da  citação  do  executado,  inclusive  quanto  ao 

requerimento da citação por edital dentro do prazo de 05 (cinco) anos, acima 

citado.  Contudo,  por  motivos  inerentes  ao  mecanismo  da  justiça,  referida 

citação só ocorreu 5 (CINCO) anos após o despacho que a ordenou. Assim, 

não há como imputar a Fazenda Estadual culpa pela ocorrência da prescrição, 

considerando que houve, na verdade, uma má prestação jurisdicional.

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.Alegação  de  prescrição. 
Trâmite  moroso  da  execução  fiscal  atribuído  ao 
mecanismo da Justiça.  Incidência da Súmula 106 STJ. 
Afastada  a  prescrição.  Recurso  desprovido. 
(4055895920108260000 SP 0405589-59.2010.8.26.0000, 
Relator:  Flávio  Cunha  da  Silva,  Data  de  Julgamento: 
10/05/2012,  14ª  Câmara  de  Direito  Público,  Data  de 
Publicação: 12/05/2012, undefined)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO   EXECUÇÃO  FISCAL   
IPTU   PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  NÃO 
CONFIGURADA   DEMORA  NA  JUNTADA  DO 
MANDADO  DE  CITAÇÃO   FALHA  ATRIBUÍDA  À 
MOROSIDADE  DO  SERVIÇO  JUDICIÁRIO  
APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ  DECISÃO 
MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.  (8711215  PR  871121-5  (Acórdão), 
Relator:  Denise  Hammerschmidt,  Data  de  Julgamento: 
15/05/2012, 3ª Câmara Cível, undefined)

APELAÇÃO  CÍVEL   EXECUÇÃO  FISCAL  - 
PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DE IPTU   ART.  174, 
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INCISO  I,  DO  CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL 
(REDAÇÃO  ANTIGA)   SÚMULA  106  STJ   
APLICABILIDADE   OMISSÃO ACERCA DA AFIXAÇÃO 
DO EDITAL DE CITAÇÃO - MOROSIDADE DA JUSTIÇA 
QUE  NÃO  DEVE  AFETAR  O  CRÉDITO  DO 
EXEQUENTE  -  RECURSO  PROVIDO.174CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO  NACIONAL  (9280722  PR  928072-2 
(Acórdão),  Relator:  Denise  Hammerschmidt,  Data  de 
Julgamento: 17/07/2012, 3ª Câmara Cível, undefined).

Conclui-se,  portanto,  que  o  argumento  apresentado  pela 

Recorrente deve prosperar.

Acerca  da não observância  dos  requisitos  necessários  para 

caracterização da prescrição intercorrente, assim preceitua o art. 40 da Lei n.º 

6.830/80:

“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.” 
(destaquei)

Como se  infere  da  decisão  que  suspende  o  feito  deve  ser 

aberta vista à Fazenda Pública e somente após cinco anos do arquivamento 

provisório dos autos, ordenado pelo Magistrado, é que este poderá reconhecer 

a prescrição intercorrente, decretando-a de imediato.

Pois  bem,  compulsando  os  autos,  verifico  que  a  sentença 
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fustigada mereça o devido reparo por vários motivos, a saber:

Primeiro,  malgrado  não  ter  sido  localizado  o  devedor  ou 

encontrados bens penhoráveis, a autoridade judiciária deve suspender o curso 

da execução em atenção ao § 1º,  art. 40, Lei nº 6.830/80, o que não ocorreu 

na  hipótese  dos  autos.  Colaborando  com  o  entendimento,  aclama  a 

jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA 
NÃO  TRIBUTÁRIA.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE. 
CARACTERIZAÇÃO.  ART.  40,  DA  LEF.  40LEF1  -  A 
declaração da prescrição intercorrente está condicionada, 
primeiramente,  à  suspensão  da  execução  e  da 
prescrição, por um ano. Tal providência deve anteceder 
aquela prevista no § 4º, daquele mesmo dispositivo, pois 
que o referido art. 40, caput e parágrafos, enuncia uma 
série  de  providências  encadeadas  em  caráter  de 
pressuposição  consecutiva,  quais  sejam:  1)  suspensão 
do curso da execução;2)  vista dos autos à Fazenda;3) 
arquivamento dos autos após um ano;4) vista à Fazenda, 
acaso decorrido o prazo prescricional, a partir da ordem 
de arquivamento;5)  possibilidade de reconhecimento ex 
officio da prescrição intercorrente. 2 - Assim, a contagem 
do  prazo  da  prescrição  quinquenal  intercorrente  só 
poderia iniciar após o fim da suspensão do processo por 
um  ano,  conforme estabelecido,  outrossim,  na  Súmula 
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-). 3 - In casu, em que pese os autos terem 
sido  arquivados  sem  baixa  na  distribuição  (fls.  30),  o 
curso  processual  não  chegou  a  ser  suspenso,  como 
determina  o  sobredito  §  1º,  razão  pela  qual  não  se 
configurou o março inicial do curso do prazo prescricional 
intercorrente, qual seja, o fim do prazo de um ano a partir 
da  suspensão,  a  teor  da  Súmula  314,  do  STJ, 
configurando error in procedendo a configurar a nulidade 
respectiva. 4 - Dou provimento ao recurso para anular a 
sentença.  (199351010465290  RJ  1993.51.01.046529-0, 
Relator: Desembargador Federal POUL ERIK DYRLUND, 
Data  de  Julgamento:  15/02/2012,  OITAVA  TURMA 
ESPECIALIZADA,  Data  de  Publicação:  E-DJF2R  - 
Data::28/02/2012 - Página::292/293, undefined)

Segundo, porque mesmo em se aceitando interpretação que 

não  caberia  suspensão  do  processo  e  ainda  que  comungue  da  narrativa 

constante da sentença, impossível se reconhecer a prescrição da CDA, uma 

vez que a morosidade não foi dada pela Fazenda Estadual. Ao contrário, o que 

reconheço é apenas a total negligência da escrivania em não cumprir, dentro 
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de um prazo razoável, o despacho que ordenou a citação editalícia.

Por tais razões, PROVEJO O RECURSO, PARA, CASSANDO 
A  SENTENÇA  VERGASTADA,  DETERMINAR  A  CONTINUIDADE  DA 
EXECUÇÃO FISCAL.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador 
José Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além 
do Relator,  Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos,  a 
Excelentíssima Senhora  Dra.  Vanda Elizabeth   Marinho (Juíza  convocada 
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque),  o 
Excelentíssimo Senhor Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para 
substituir  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva),  convocado  para  compor  o 
quórum,  em  razão  da  suspeição  averbada  pelo  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador  José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, 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, 23 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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