
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

AGRAVO  INTERNO  Nº 0003263-82.2001.815.0011 —  1ª  Vara  da  Fazenda
Pública de Campina Grande
Relator               : João Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides)
AGRAVANTE  : Estado  da  Paraíba,  representado  por  sua  Procuradora,  Mônica
Figueiredo
AGRAVADO    : Transcef Rodoviário Ltda 
DEFENSOR      : Alberto Jorge Dantas Sales

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  —
EXECUÇÃO  FISCAL  —  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE — SÚMULA 314 DO STJ E ART. 40
DA LEI Nº 8.630/80 — PROCEDIMENTO ADOTADO EM
OBSERVÂNCIA  AOS  DITAMES  LEGAIS  —
DESPROVIMENTO.

— “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,  PRIMEIRA  SEÇÃO,
julgado em 12/12/2005, DJ 08/02/2006, p. 258)

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.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba
contra a decisão de fls. 99/100, que negou provimento ao recurso. 

O agravante, em suas razões recursais de fls. 103/110,  afirma
que  a  matéria  não  poderia  ter  sido  julgada  monocraticamente,  ante  a  ausência  de
jurisprudência dominante, destacando a ausência de inércia do Estado. 

O agravado apresentou resposta, conforme fls. 115/116. 
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É o relatório. 

VOTO

O  cerne  da  questão  consiste  em  verificar  se  correto  o
reconhecimento da prescrição intercorrente pelo magistrado a quo.

O  art.  40  da  Lei  nº  6.830/90  dispõe  sobre  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. 

Nesse sentido, menciona 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.” (Súmula 314, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2005, DJ 08/02/2006, p. 258)

O feito foi suspenso em 25/07/2002 (fls. 20-v) pelo período de
um ano e, em 26/04/2004, foi determinado o arquivamento dos autos (fls. 27). 

Em dezembro de 2013 (fls. 72), há despacho do juízo  a quo
intimando  o  exequente  para  se  pronunciar  sobre  o  prazo  prescricional,  sendo,  em
seguida, proferida sentença decretando a prescrição intercorrente.

Ora, verifica-se que o procedimento adotado pelo juízo  a quo
obedeceu aos ditames do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, bem como a Súmula 314 do
STJ,  pois  o  feito  foi  suspenso  por  um  ano,  após  os  autos  foram  arquivados  e,
posteriormente, certificado o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.
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Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides)  e o Exmo.  Dr.  Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz  Convocado para
substituir a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes)

Presente ao julgamento o Exmo. Sr. Dr. Marcus Vilar Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

 

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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