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AGRAVADO : Diamente Distribuição de Produtos Científicos LTDA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 
NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. INTERRUPÇÃO 
DO  PRAZO  PRESCRICIONAL.  OCORRÊNCIA. 
PRESCRIÇÃO  PARA  PROPOSITURA  DE  NOVA 
AÇÃO. DESPROVIMENTO.

- “A citação válida interrompe o prazo (Lei dos 
Recursos  Repetitivos)  prescricional,  ainda  que 
promovida em processo posteriormente extinto sem 
julgamento do mérito, salvo se o fundamento legal 
da extinção for o previsto no art. 267, incisos II e III, 
do  Código  de  Processo  Civil.  Precedentes.  5. 
Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1181619 RS 
2010/0028248-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, 
Data  de  Julgamento:  08/06/2010,  T2  -  SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2010)”.

- “a  prescrição  tributária  é  a  sanção  legal  à 
inércia do credor em promover a satisfação de seu 
crédito.  O instituto inspira-se no princípio maior da 
segurança  jurídica  em  proveito  das  partes,  em 
especial a do contribuinte impedindo-se a cobrança 
de  seu  débito  após  o  escoamento  do  prazo 
legalmente fixado. (REsp nº 322.316-RS)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, DESPROVER o AGRAVO  INTERNO, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.46. 

 
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno  interposto pelo  Estado da Paraíba, 

pugnando a reconsideração da Decisão Monocrática de fls. 30/31, que negou 



Agravo Interno nº 0019382-21.2008.815.2001

seguimento ao Recurso Apelatório interposto pelo ora Recorrente.

Alegou  que  a  presente  CDA  foi  desentranhada  de  outro 

processo  de  execução  (nº  200.1996.015.934-7),  o  qual  foi  extinto  sem 

julgamento do mérito. Aduz que, na primeira Execução, a parte executada foi 

devidamente  citada,  o  que  interrompeu  a  prescrição,  conforme  redação,  até 

2005, do parágrafo único, inc. I, do art. 174, do CTN (fls. 34/38). 

É o relatório.

VOTO

Revisando a matéria, continuo convicto de que a  Decisão 

Monocrática recorrida não merece reparos.

Sustenta o Apelante que o lapso prescricional para a propositura 

da ação restou interrompido, quando da citação havida no ajuizamento, contra 

o  contribuinte,  de  ação  anterior.  Bem  como,  que  o  prazo  prescricional, 

primeiramente  interrompido  pela  citação,  somente  começa  a  correr  com  o 

trânsito em julgado da decisão

Curvo-me  ao  entendimento  que  a  citação  válida  em  processo 

extinto sem julgamento do mérito é eficaz para interromper o curso do prazo 

prescricional.

Percucientes são os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

TRIBUTÁRIO. PIS.  PRESCRIÇÃO. SISTEMÁTICA DOS 
CINCO MAIS  CINCO.  CITAÇÃO  VÁLIDA.  PROCESSO 
EXTINTO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO. 
INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL. 
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Extingue-se o direito 
de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento 
por homologação  não sendo esta expressa  somente� �  
após o transcurso do prazo de cinco anos contados da 
ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos 
contados da data em que se deu a homologação tácita 
(EREsp 435.835/SC, julgado em 24.03.04). 2. Na sessão 
do dia 06.06.07, a Corte Especial acolheu a arguição de 
inconstitucionalidade da expressão "observado quanto ao 
art. 3º o disposto no art. 106, I, da Lei n. 5.172/1966 do 
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Código Tributário Nacional", constante do art. 4º, segunda 
parte, da LC 118/05 (EREsp 644.736-PE, Rel. Min. Teori 
Albino  Zavascki),  de  modo  que  a  inovação  legislativa 
somente se aplica aos pagamentos indevidos realizados 
após a vacatio legis de 120 dias. 3. Entendimento que foi 
ratificado no julgamento do REsp nº 1.002.932/SP, Rel. 
Min. Luiz Fux , submetido ao colegiado pelo regime da 
Lei  nº  11.672/08  ,  que  introduziu  o  a  (julgado  em 
25.11.09)  rt  .  543-C  do  CPC.  4.  A  citação  válida 
interrompe  o  prazo  (Lei  dos  Recursos  Repetitivos) 
prescricional,  ainda  que  promovida  em  processo 
posteriormente  extinto  sem  julgamento  do  mérito, 
salvo  se  o  fundamento  legal  da  extinção  for  o 
previsto  no  art.  267,  incisos  II  e  III,  do  Código  de 
Processo  Civil.  Precedentes.  5.  Recurso  especial 
provido.  (STJ  -  REsp:  1181619  RS  2010/0028248-0, 
Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 
08/06/2010,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJe 18/06/2010)

ADMINISTRATIVO.  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL. 
APELAÇAO.  AÇAO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR 
PÚBLICO. DIÁRIAS. PRESCRIÇAO. CITAÇAO VÁLIDA. 
PROCESSO  EXTINTO  SEM  JULGAMENTO  DE 
MÉRITO.  INTERRUPÇAO.  JUROS.  LEI  9.494/97. 
INCIDÊNCIA. 1) A citação válida em processo julgado 
extinto  sem  exame  do  mérito,  excetuando-se  as 
hipóteses do art.  267,  II  e  III  do CPC,  interrompe a 
prescrição, sendo que o seu efeito material retroage à 
data da propositura da ação. 2) A prescrição contra a 
Fazenda  Pública  é  qüinqüenal,  porém,  sendo 
interrompida por citação válida operada em processo 
extinto sem julgamento do mérito, volta a correr pela 
metade, a partir do trânsito em julgado da sentença 
que  pôs  fim  ao  respectivo  processo,  conforme 
estabelece  o  art.  3º  do  Decreto  n. 
4.597/42.Precedentes  do  TJAP. 3)  Demonstrado  que 
servidor foi deslocado de sua sede, por motivo de serviço 
e  em  caráter  transitório,  impõe-se  o  pagamento  das 
correspondentes  diárias,  para  cobrir  despesas 
decorrentes dessa movimentação. Precedentes do TJAP. 
4)  O  art.  1º-F  da  Lei  n.  9.494/97  com  a  redação 
introduzida pela Lei 11.960/2009, deve ser aplicado sem 
distinção  a  todas  as  demandas  judiciais  em  trâmite, 
envolvendo condenação em pecúnia da Fazenda Pública, 
conforme  entendimento  consolidado  pelo  Superior 
Tribunal  de  Justiça  em  sede  de  recurso  repetitivo.  5) 
Apelação  provida  em  parte.  (TJ-AP  -  APL: 
9592720118030001  AP  ,  Relator:  Desembargador 
EDINARDO  SOUZA,  Data  de  Julgamento:  19/01/2012, 
CÂMARA ÚNICA, Data de Publicação: no DJE N.º 18 de 
Quinta, 26 de Janeiro de 2012)

CIVIL.  PRESCRIÇÃO.  CITAÇÃO  EM  PROCESSO 
EXTINTO.  INTERRUPÇÃO.  -  A  CITAÇÃO  VÁLIDA, 
REALIZADA  EM  PROCESSO  QUE  VEIO  A  SER 
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DECLARADO  EXTINTO,  É  EFICAZ  PARA 
INTERROMPER  O  CURSO  DO  PRAZO 
PRESCRICIONAL.  -  PRECEDENTES.  -  APELAÇÃO 
PROVIDA.  (TRF-5  -  AC:  76991  SE  95.05.06245-1, 
Relator:  Desembargador Federal Castro Meira, Data de 
Julgamento:  26/09/1996,  Primeira  Turma,  Data  de 
Publicação: DJ DATA-18/10/1996 PÁGINA-79435)

Contudo, analisando a movimentação do processo original (nº 
200.1996.015.934-7), verifica-se que foi baixado em 04/02/2002. Desse modo, 
como o prazo prescricional começa a correr do trânsito em julgado da decisão, 
vê-se que ocorreu a prescrição da presente ação em curso, uma vez que a 
mesma só foi ajuizada em 15/04/2008. O Lapso temporal entre um fato e outro 
é superior a 5 (cinco) anos. 

Por tais razões, DESPROVEJO o presente Agravo Interno.

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 Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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