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EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO PELO JUÍZO,  DE OFÍCIO,
DA PRESCRIÇÃO PREVISTA  NO  ART.  174,  DO  CTN. EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  REMESSA  OFICIAL.
SENTENÇA DE MÉRITO PROLATADA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO  OBRIGATÓRIO.  CONHECIMENTO  DE
OFÍCIO.  APELAÇÃO.  TERMO  A  QUO DO  PRAZO  PRESCRICIONAL.
DECURSO  DO  PRAZO  DE  UM  ANO  DA  SUSPENSÃO  DO  FEITO.
INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  314,  DO  STJ.  ARQUIVAMENTO
AUTOMÁTICO  APÓS  A  SUSPENSÃO  ÂNUA.  AUSÊNCIA  DE
MANIFESTAÇÃO  DA  FAZENDA  NO  DECURSO  DO  REFERIDO  PRAZO.
INEXISTÊNCIA  DE  CAUSA  SUSPENSIVA  OU  INTERRUPTIVA  DA
PRESCRIÇÃO.  FLUÊNCIA DO  LAPSO  PRESCRICIONAL CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA DESPROVIDAS.

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/STJ nº 314).

2. De acordo com o teor da Súmula nº 314, do STJ, o arquivamento da execução
fiscal decorre automaticamente do transcurso do prazo ânuo de suspensão.

3.  “Na  linha  da  orientação  jurisprudencial  desta  Corte,  os  requerimentos  para
realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus
bens  não  têm  o  condão  de  suspender  ou  interromper  o  prazo  de  prescrição
intercorrente.” (AgInt no AREsp 1056527/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2.ª Turma, julgado em 17/08/2017, DJ 23/8/2017). 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0007452-89.1997.815.2001,  em que  figuram como partes  o  Estado da
Paraíba e Redenção Eletrodomésticos Ltda.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator,  em  conhecer da Apelação e, de
ofício, da Remessa Necessária, e negar-lhes provimento.

VOTO.



O Estado da Paraíba  interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 2.ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca desta Capital, f. 66/67, nos autos
da Execução Fiscal por ele manejada em desfavor da  Redenção Eletrodomésticos
Ltda., que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 40,
da  Lei  n.º  6.830/80,  e  do  art.  269,  IV,  do  CPC,  vigente  à  época,  declarando  a
prescrição  intercorrente  da  pretensão  executiva,  ao  fundamento  de  que  o  feito
permaneceu paralisado por mais de cinco anos após ser suspenso pelo prazo de um
ano.

Em suas razões, f. 70/77, o Apelante alegou que para a aferição da ocorrência
da prescrição é necessário a verificação da existência de inércia da parte exequente,
circunstância não verificada no caso.

Afirmou que o termo inicial  da prescrição intercorrente é o despacho que
determina  o  arquivamento  da  Execução  Fiscal,  após  um  ano  da  suspensão  do
processo, e que, no caso dos autos, não foi cientificado do referido despacho, bem
como  não  foi  intimado  pessoalmente  antes  do  reconhecimento  da  prescrição,
consoante determina o art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais)

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a prescrição seja afastada, com
o consequente prosseguimento da Execução.

Sem contrarrazões, f. 92.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil. 

É o Relatório.

Considerando  que  a  Sentença  de  f.  66/67,  foi  proferida  na  vigência  do
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  os  requisitos  de  admissibilidade  devem  ser
analisados à luz da disciplina daquele Código.

Tratando-se de Sentença prolatada nos autos de Execução Fiscal, impõe-se a
submissão  ao duplo  grau  de  jurisdição  obrigatório,  razão  pela  qual  conheço,  de
ofício,  da  Remessa  Necessária,  e,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,
conheço da Apelação, analisando-as conjuntamente.

Em que pese o art.  40,  §4º,  da Lei nº 6.830/901,  dispor que a prescrição
quinquenal intercorrente tem início da decisão que ordenar o arquivamento após o
prazo ânuo de suspensão, o Superior Tribunal de Justiça, mitigando a aplicação do

1 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.
[...].
§ 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. 



referido  dispositivo,  mediante  a  edição  da  Súmula  nº  3142,  sedimentou  o
entendimento de que a fluência do prazo tem início imediatamente após o ano de
suspensão, concluindo-se, a partir dessa premissa, que o arquivamento dos autos é
automático3. 

A Corte Superior assentou, ainda, que os requerimentos para  realização de
diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não
têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente4. 

No caso, o Juízo determinou a suspensão do processo em 29/07/1999, f. 44-

2 Súmula/STJ nº 314. 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.

3PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  OFENSA  AO  ART.  1.022  DO  CPC/2015  NÃO
CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL.  PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  DECRETAÇÃO DE
OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA DO  DISPOSTO  NO §  4º  DO  ART.  40  DA LEI  N.
6.830/80,  ACRESCIDO  PELA  LEI  11.051/2004.  DESNECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO  DA
FAZENDA PÚBLICA DA DECISÃO QUE SUSPENDE E ARQUIVA O FEITO. PARALISAÇÃO
POR MAIS DE CINCO ANOS. SÚMULA 314/STJ. 
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenou
o arquivamento, o juiz poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato,
nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, alterado pela Lei 11.051/2004" e "considerando, então,
que o feito permaneceu sem movimentação pelo exequente de 1999 a 2015, e que nesse intervalo não
ocorreu nenhum evento capaz de interromper o prazo prescricional, tenho como manifesta a ocorrência
da prescrição intercorrente" (fl. 130, e-STJ).
2. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. O
STJ tem jurisprudência pacificada no sentido de que a Lei 11.051/2004 é norma de direito processual e,
por conseguinte, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso. Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.221.452/AM, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.5.2011.
4.  É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, "em sede de Execução Fiscal, é
despicienda a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma
requerida,  bem como do  arquivamento  da  execução,  pois  este  último  decorre  automaticamente  do
transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ" (AgRg no REsp 1.479.712/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11.3.2015). 5. Recurso Especial não provido. (REsp
1658316/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe
24/04/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.  RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  CUMPRIMENTO  DE
TODOS OS PROCEDIMENTOS DO ART. 40, § 4o. DA LEI 6.830/80, SEGUNDO O ACÓRDÃO
IMPUGNADO.  REVISÃO.  SÚMULA  7  DO  STJ.  DESNECESSIDADE  DA  INTIMAÇÃO  DA
DECISÃO QUE SUSPENDE OU ARQUIVA O FEITO. SÚMULA 314/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se dos autos que o agravante foi intimado para
se  manifestar  quanto  à  prescrição,  não  apresentando  causa  suspensiva  ou  interruptiva;  assim,  a
argumentação recursal em sentido contrário esbarra nos termos da Súmula 7/STJ. 2. O STJ já definiu
que não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição quinquenal  intercorrente,  sendo desnecessária  a  intimação da Fazenda da decisão que
suspende ou arquiva o feito, arquivamento este que é automático; incide, ao caso, a Súmula 314/STJ. 3.
Agravo Regimental  desprovido. (AgRg no AREsp 469.106/SC, Rel.  Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014).

4AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  SUBMISSÃO  À  REGRA
PREVISTA NO  ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  3/STJ.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO 



v, em razão de requerimento formulado pela própria Apelante, e, após a Escrivania
certificar o decurso do referido prazo em 26/10/2000, f. 45, a Fazenda Pública dele
foi intimada, tendo se manifestado pela renovação da suspensão em 24/11/2000, f.
46.

Após  a  certificação,  pela  Escrivania,  do  decurso  do  segundo  prazo  de
suspensão,  em  26/04/2002,  f.  47,  o  Juízo  determinou  a  intimação  pessoal  da
Fazenda  Pública,  o  que  foi  realizado  em 10/05/2002,  tendo,  a  partir  de  então,
iniciado o lapso prescricional, cujo término ocorreria em 10/05/2007.

Apesar de intimada, a Fazenda Estadual não se manifestou nos autos durante
o  referido  período,  de  forma  que,  por  ocasião  da  prolação  da  Sentença,  em
04/06/2012, f. 66/67, já havia transcorrido mais de cinco anos, restando configurada,
desta forma, a prescrição quinquenal intercorrente. 

Posto isso, conhecida  a  Apelação  e,  de  ofício,  a  Remessa  Necessária,
nego-lhes provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. 1. O reexame de matéria de prova é inviável
em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, "os
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou
seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" (AgRg no
REsp  1.208.833/MG,  Rel.  MINISTRO CASTRO MEIRA,  SEGUNDA TURMA,  DJe  3/8/2012).  3.
Agravo  interno  não  provido.  (AgInt  no  AREsp  1056527/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe23/08/2017). 


