
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
Agravo Interno nº 0000071-20.1996.815.0981 — 1ª Vara de Queimadas
RELATOR :  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado  em  substituição  ao  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE : Estado da Paraíba, representado por sua procuradora, Jaqueline Lopes de Alencar. 
AGRAVADO :   Ind. e Comércio Gonçalves S/A.

PREJUDICIAL DE MÉRITO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 
— INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5  (CINCO) 
ANOS  —  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DE 
MÉRITO.

— A  prescrição  intercorrente,  no  plano  jurídico-abstrato  pátrio,  
encontra-se amparada pela Lei 6.830/90, cuja norma disposta no seu art.40 
traça  a  dinâmica  procedimental  conducente  ao  seu  reconhecimento  de  
ofício.  A  teor  do  referido  diploma  legal,  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.

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  —  EXECUÇÃO 
FISCAL — APLICABILIDADE DO ART. 40, DA LEI N.º 6.830/80 — 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

—  Com  base  no  entendimento  doutrinário,  o  afastamento  do  efeito  da  
prescrição  pressupõe  que  o  credor  não  apenas  dê  início  à  ação  de  
cobrança, mas nela persista durante todo o tempo de sua duração por mais  
longa  que  seja,  requerendo  o  que  for  pertinente  e  promovendo  as  
diligências que forem necessárias, bem como respondendo com presteza o 
que lhe questionado durante o trâmite processual. 

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 AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO
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Trata-se de agravo interno (fls. 135/142) interposto pelo Estado da Paraíba, 
contra a decisão de fls. 128/131 que, julgando monocraticamente, negou seguimento ao recurso.

Alega  o agravante,  em suma:  inexistência  da  prescrição  por  ausência  de 
inércia da fazenda pública; necessidade de intimação pessoal do Procurador Geral; não suspensão 
do processo, nos termos do art. 40 da Lei de execução Fiscal. Pede o provimento do Agravo Interno.

É o que basta relatar.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

O  presente  Agravo  Interno  não  merece  provimento.  Assim,  justamente 
porque a fundamentação da decisão monocrática é bastante, por si mesma, para rebater, também, as 
razões deste Agravo, limitar-me-ei a transcrever os mesmos fundamentos da decisão agravada:

“A controvérsia exsurge em razão de  Execução Fiscal  proposta em 19   de   
novembro de 1996, visando à satisfação de crédito tributário no valor aproximado de R$ 63.314,99 
(sessenta e três mil, trezentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), alusivos aos débitos 
inscrito na Certidão de Dívida Ativa de n.° 009-5/96. 

Pois bem. 

No  tocante  ao  sistema  tributário,  a  Constituição  Federal  reservou  à  Lei 
Complementar  a  qualidade  de  instrumento  normativo  hábil  para  dispor  sobre  a  prescrição  e 
decadência. Por tal razão, coube ao Código Tributário Nacional — Lei Ordinária recepcionada com 
status de Lei Complementar — dispor, em seu art. 174, que a ação para a cobrança do crédito, 
prescreverá em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, in verbis: 

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 
data da sua constituição definitiva. 
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada 
pela Lcp n.º 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial que importe em reconhecimento 
do débito pelo devedor.

Da literalidade da norma extrai-se, sem grande esforço, que o despacho do 
juiz que ordenar a citação do devedor trará, por conseqüência, a interrupção da prescrição,  sem 
que  se  conclua  necessariamente  que  tal  fato  possa  implicar,  no  futuro,  na  impossibilidade  da 
retomada do prazo prescricional para efeitos de extinção do processo. A propósito, o afastamento 
dos efeitos da prescrição pressupõe que o credor não apenas dê início à ação de cobrança, mas nela 
persista durante todo o tempo de sua duração por mais longa que seja, requerendo o que for 
pertinente e promovendo as diligências que forem necessárias. 

Se, a qualquer momento, faltar a necessária diligência, houver negligência 
ou omissão na efetiva promoção da cobrança, por conseqüência lógica, a prescrição retomará seu 
curso natural,  pois  a causa interruptiva,  que foi  a propositura da ação de cobrança,  não estará 
cumprindo  a  finalidade  que  lhe  é  imanente.  Em tal  hipótese,  a  prescrição  deixará  de  estar 
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interrompida e, por conseguinte, terá reinício o seu curso, consumando-se ao final do prazo1.

Por tal razão, deve o ente exeqüente procurar atuar positivamente no sentido 
de fazer valer sua pretensão executiva, agindo sempre com diligência e evitando a inércia, pois, a 
mesma implica na perda do interesse processual na continuidade da Ação Executiva. Em outras 
palavras, a desídia do ente exeqüente poderá gerar o reinício da contagem do prazo prescricional 
dentro  da  própria  Execução,  ocorrendo,  ao  transcurso  do  qüinqüênio  legal,  a  incidência  da 
prescrição intercorrente. 

A propósito,  a prescrição intercorrente, no plano jurídico-abstrato pátrio 
encontra-se  amparada pela Lei 6.830/90, cuja norma disposta no seu art. 40, traça 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. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Decerto, ao que se depreende nos autos, à fl. 83, o juiz suspendeu pelo prazo 
de um ano a execução, haja vista os leilões negativos (fls. 78 e 80) e a intimação para falar nos 
autos  acerca da inexistência de licitantes (fl.  82v),  sem que tivesse apresentado qualquer  causa 
interruptiva ou suspensiva da prescrição. O Estado da Paraíba foi comunicado sobre a suspensão do 
processo, conforme certidão de fl. 85..

Nesse ínterim,  o  Estado só veio requerer  o  prosseguimento  da execução 
após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, conforme se verifica às fl. 99, para que se proceda a 
penhora on line. Assim, nos cinco anos subseqüentes ao período de suspensão processual a Fazenda 
Pública permaneceu inerte no sentido de trazer aos autos elementos substanciais  à satisfação da 
pretensão  executória,  que,  a  propósito,  tramita  por  18  (dezoito)  anos. Desse  modo,  correta  a 
sentença do magistrado a quo.

Com  relação  à  existência  de  bens  penhorados,  saliente-se  que  após  a 
constituição da penhora, o próprio exequente/apelante requereu a suspensão da ação em virtude do 
parcelamento do débito (fl. 40). Ato contínuo, foram realizadas duas praças, uma vez que o apelante 
não tinha interesse na adjudicação dos bens penhorados, sem que ninguém tenha arrematado os 
bens penhorados. 

Observados, pois, os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição 
intercorrente, sua decretação é medida que se impõe, quais sejam: suspensão provisória do processo 
pelo  prazo  de  um ano;  inércia  do  exequente  quando  da  intimação  após  esse  transcurso;  feito 
paralisado por mais de cinco anos, sem impulsionamento da parte e oitiva da Fazenda Pública..”

1 Sakakihara, Zuudi. Execução Fiscal — doutrina e jurisprudência. Coordenação: Vladmir Passos de Freitas. Ed. 
Saraiva, 1998. 549. 
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Assim,  por  contrariar  a  jurisprudência  dominante  dos  Tribunais  é  que se 
negou seguimento ao Apelo do autor, ora agravante.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  INTERNO, 
mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  . 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida(relator), juiz convocado para 
substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e a Exma. 
Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o  Dr. Francisco Paula Ferreira Lavor, promotor de 
justiça convocado.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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