
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

Apelação Civel nº 0002596-50.2004.815.0251 — 4ª Vara de Patos
Relator        : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Apelante   : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Eduardo Henrique
Videres de Albuquerque
Apelado      : Marcio Trigueiro Caroca Wanderley da Nóbrega
Advogado    : Raimundo Nóbrega OAB/PB 4755

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DECRETADA A
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  —  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA  ANTES  DA
PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA  — IRRESIGNAÇÃO  —
PROLAÇÃO DA SENTENÇA ANTES DO FIM DO PRAZO
PRESCRICIONAL  —  PREJUÍZO  COMPROVADO  —
PROVIMENTO.

—  “A  ausência  de  intimação  da   Fazenda,  na  hipótese
de prescrição intercorrente,  não  enseja,  por  si  só,  a  nulidade
da sentença que  reconhece  a prescrição,  posto  que,  para  tanto,
deverá  a  exequente  demonstrar  a  ocorrência  de  efetivo  prejuízo
advindo da omissão do Juízo (STJ, AgRg no AREsp 202392/SC, 2ª
Turma,  Relator:  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  DJe
28/09/2012)” (TRF 2ª  R.;  AC 0069577-04.1997.4.02.5101;  Terceira
Turma  Especializada;  Relª  Desª  Fed.  Cláudia  Neiva;  Julg.
29/11/2016; DEJF 14/12/2016).

— Não tendo transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a data da
constituição  definitiva  do  crédito  tributário  e  o  despacho
determinando a citação da executada, que interrompe referido prazo,
impossível admitir a ocorrência da prescrição, consoante determinam
os artigos 174 do Código Tributário Nacional e 8º, § 2º, da Lei nº
6.830 /1980. Data de publicação: 08/02/2011.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A  a Egrégia Terceira  Câmara Cível do Colendo
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento à apelação.



RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Cível interposta pelo  Estado da Paraíba
em face da sentença de fls. 146/147, nos termos do art. 174 do CTN e 40 da LEF, em
razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. 

Inconformado,  o  apelante  às  fls.  152/154  assegura  que  não
houve  inércia  e  que  não  se  justifica  o  acolhimento  da  prescrição.  Afirma  a  não
observância  do  procedimento  previsto  no  art.  40  da  lei  nº  6.830/80,  em  razão  da
ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e que a execução foi extinta sem o
fim do prazo da prescrição intercorrente. Pugna, ao final, pelo provimento do Agravo
Interno, para que seja reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (fls. 157)
 
A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  164/165,  apenas  se

pronunciou no sentido do regular trânsito do recurso, sem manifestação meritória. 

É o breve relatório. VOTO.

Depreende-se dos autos que o apelante ajuizou Execução Fiscal
em face do apelado, com base na certidão de dívida ativa de fls. 04/05. 

O magistrado a quo, na oportunidade, reconheceu a ocorrência
de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito. 

Pois bem. 

Sabe-se  que  a  prescrição  intercorrente  encontra-se  amparada
pelo art. 40 da Lei nº 6.830/90, 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. 

O  magistrado  a  quo reconheceu  a  ocorrência  de  prescrição
intercorrente  e  extinguiu  o  processo,  com  resolução  de  mérito,  em  15/03/17  (fls.
146/147).

O Estado da Paraíba requereu a expedição ofício ao Detran e ao
Cartório de Registro de Imobiliário para que fosse relatada sobre a existência de bens



em nome do executado e que não fosse declarada a prescrição intercorrente, em razão
da Fazenda Pública não ter sido intimada do despacho que determinou o arquivamento
do feito. Tais pedidos foram deferidos.(fls. 109)

Ocorre  que,  após  o  requerimento  de  diligências,  sem
consequência processual, o processo foi suspenso por um ano, em 15/09/2005 (fls. 28) e
em 22/05/2007 foi certificado o decurso do prazo (fls. 30). 

A decisão de fls. 105 indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição  intercorrente  (em 06/09/2012)  pela  parte  autora  (fls.  97),  uma vez que o
mesmo não permaneceu paralisado por mais de cinco anos. 

Depois de várias diligências, em 11/09/2013 foi determinada a
intimação da parte exequente  para demonstrar  interesse no prosseguimento  do feito,
uma vez que o processo encontrava-se paralisado (fls.  120). O que foi devidamente
acatada com a juntada da petição de fls. 121/122 que requereu o bloqueio administrativo
do veículo, bem como sua penhora. 

Compulsando os autos observa-se que a última petição juntada
pela Fazenda Pública foi na data de 03/10/2016 (fls. 143). Sendo assim, inadequada a
sentença que reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente e extingue o processo
com resolução de mérito com data de 15/03/2017 (fls. 146/147). Por tanto, não decorreu
nem sequer  01 ano entre  a  petição  e  a  sentença,  sendo o prazo  para decretação da
prescrição intercorrente de 5 anos.

O Instituto da prescrição intercorrente encontra-se amparo, no
art. 174 c/c o art. 156, V, ambos do CTN, que estabelecem o prazo de 5 (cinco) anos
para a propositura da ação de cobrança de créditos tributários, bem como nos artigos
189/206 do Código Civil Brasileiro, que preveem diversas hipóteses em que é possível
ocorrer  a  prescrição,  declinando  os  seus  respectivos  prazos  para  o  exercício  da
pretensão.

No que se refere especificamente à prescrição intercorrente, o
seu termo a quo vem disciplinado no §4º, do art. 40, da Lei nº. 6.830/80 e na Súmula
314 do STJ, valendo destacar que o marco inicial da prescrição intercorrente prevista no
§4º, do art. 40, da Lei nº. 6.830/80 diverge do marco inicial da prescrição prevista na
Súmula 314 do STJ.

A partir de uma análise do supramencionado § 4°, verifica-se ser
necessária,  para  reconhecimento  da  prescrição  intercorrente,  a  prévia  oitiva  da
Fazenda Pública. 

No entanto, a atual jurisprudência do STJ, “...vem flexibilizando
a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que
decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta,
no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo
suportado (compatibilização com o  princípio  processual  pas  de  nullitè  sans  grief)”
(AgRg  no  AREsp  247.955/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013).



Assim não houve nenhuma consequência processual  quanto a
intimação  da  Fazenda  Pública.  Contudo,  atente-se  para  o  fato  de  que  a  sentença
objurgada é do dia 15/03/2017,  ocorrendo apenas cinco (05) meses de contagem de
prazo prescricional para reconhecimento de prescrição intercorrente, fato que por si só
já aponta o prejuízo do órgão fazendário, impondo-se a reforma da decisão.

No  presente  caso,  percebe-se  que  o  exequente  demonstrou  o
prejuízo  na  extinção  do  feito,  pois,  foi  decretada  a  prescrição  intercorrente  sem
obediência as regras quanto ao decurso do prazo estabelecido na lei que rege a matéria,
a Lei 6.830/1980.

Nesse sentido:

TJ-PR  -  Agravo  de  Instrumento  AI  7034455  PR  0703445-5 (TJ-PR)
Ementa: DIREITO  TRIBUTÁRIO  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -
AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL  -  DECISÃO  AGRAVADA  QUE
RECONHECEU  O  DECURSO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL  -
INOCORRÊNCIA - LAPSO TEMPORAL ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO
DA  EXECUTADA INFERIOR AOS  05  (CINCO) ANOS RELATIVOS  À
PRESCRIÇÃO  -  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  174  DO  CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL E DO ARTIGO 8º, § 2º, DA LEI Nº 6.830 /1980
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não
tendo transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a  data da constituição
definitiva  do  crédito  tributário  e  o  despacho  determinando  a  citação  da
executada, que interrompe referido prazo, impossível admitir a ocorrência da
prescrição,  consoante  determinam  os  artigos  174  do  Código  Tributário
Nacional e 8º, § 2º, da Lei nº 6.830 /1980. Data de publicação: 08/02/2011.

TJ-SP - Reexame Necessário REEX 90001799420048260014 SP 9000179-
94.2004.8.26.0014  (TJ-SP)  Ementa: REEXAME  NECESSÁRIO  Execução
fiscal  ICMS  Sentença  que  julgou  extinta  a  execução  pela  ocorrência  de
prescrição intercorrente, nos termos do art. 269 , IV , do CPC , art. 174 do
CTN c/c.  art.  40 ,  §  4º  da  Lei  nº  6.830 /80  Prescrição  intercorrente  não
verificada  - Lapso temporal entre  o  arquivamento  e  a  manifestação  da
exequente é inferior a 5 (cinco) anos Inteligência da Súmula nº 314 do STJ -
Decisão  reformada.  Recurso  oficial  provido.  Data  de  publicação:
25/03/2014. 

A  respeito  desse  tema,  há  decisões  dos  Tribunais  Regionais
Federais, transcritos a quem interessa:

TRF-3  -  APELAÇÃO  CÍVEL  AC  00000953820014036123  SP  (TRF-3)
Ementa: PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE
CONFIGURADA. ACÓRDÃO LIVRE DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão pronunciou-se
devidamente  sobre  a  controvérsia  posta  nos  autos,  deixando  claro  que
ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário. 2. O art. 40, § 2º, da
LEF estabelece que: "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." Assim, resta evidenciado  no referido dispositivo
legal  que o Juiz pode determinar o arquivamento num prazo inferior. 3. In

https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19413359/agravo-de-instrumento-ai-7034455-pr-0703445-5
https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178107001/apelacao-civel-ac-953820014036123-sp
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/121576303/reexame-necessario-reex-90001799420048260014-sp-9000179-9420048260014
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/121576303/reexame-necessario-reex-90001799420048260014-sp-9000179-9420048260014


casu, a presente execução foi proposta em 14 de abril de 1994, sendo que a
exequente requereu, em 12/06/2001 (f. 61), a suspensão por 1 (um) ano do
feito, com base no art. 40 , da Lei 6.830 /80. Em 28/06/2001, o MM. Juiz de
primeiro grau deferiu a suspensão pelo prazo requerido, e tendo em vista a
incumbência  da exequente  na satisfação  do crédito,  determinou que fosse
aguardada provocação no arquivo (f. 63). Do referido despacho foi dado vista
ao Procurador da Fazenda Nacional (f. 64). Em 23/08/2001, os autos foram
remetidos ao arquivo, sendo desarquivados apenas em 19/01/2007 (f. 64-v),
para que a exequente se manifestasse requerendo o que de direito, tendo em
vista o lapso temporal decorrido. Após a manifestação da exequente às f. 67-
68,  o  MM.  Juiz  de  primeiro  grau,  em 13/04/2007,  decretou  a  prescrição
intercorrente  (sentença  às  f.  72-75).  Assim,  considerando  que  os  autos
permaneceram arquivados por um período superior a 5 (cinco) anos, sem que
fossem apresentadas  causas  suspensivas ou interruptivas  do andamento do
prazo prescricional, conclui-se pela ocorrência da prescrição intercorrente. 3.
Embargos de declaração rejeitados. Data de publicação: 20/03/2015

TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 6556 RS 2009.71.99.006556-6 (TRF-4)
Ementa: EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART.
174 DO CTN. PRAZO DE CINCO ANOS. NÃO CARACTERIZADA. 1. O
critério  para a aferição da ocorrência ou não da prescrição intercorrente é
estritamente  objetivo,  consubstanciado  no  decurso
do lapso temporal de 5 (cinco) anos,  nos termos do art.  174 do CTN ,  nos
quais verificada a paralisação do processo. 2. Hipótese em que o processo
ficou sobrestado por prazo inferior a cinco anos. Prescrição intercorrente não
evidenciada. Data de publicação: 23/02/2010.

TRF-4  –  APELAÇÃO  CIVEL  AC  163808620094047000  PR  0016380-
86.2009.404.7000 (TRF-4)   Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.  REAJUSTE  DE  28,86%.  PRESCRIÇÃO.  PRAZO.
PROTESTO INTERRUPTIVO. 1.  Há dois prazos autônomos a considerar,
ambos de cinco anos: um concernente à prescrição da ação e outro pertinente
à prescrição execução (Súmula 150 do STF:“Prescreve a execução no mesmo
prazo  de  prescrição  da  ação”),  não  havendo  se  falar  em  reinicio  de  um
único lapso temporal por  metade,  por  força  de  interrupção  que  se  operaria
com o ajuizamento da primeira. 2. Como foi protocolado protesto interruptivo
da prescrição  dentro  do  prazo de cinco anos e  a  execução  foi  ajuizada  em
prazo inferior ao  de  2,5 (dois  vírgula cinco) anos.  Data  de  publicação:
10/09/2010

Como  no  caso  em  exame  não  se  deu  o  prazo  intercorrente,
consoante  determinação  do  art.  40,  §  4º,  da  Lei  6.830/1980,  tem-se  como  claro  o
prejuízo processual e material suportado pelo ente público, pois, se respeitado o prazo,
haveria de fato a prescrição, sendo o caso de se aplicar o último entendimento do STJ
tocante à matéria debatida.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  a  apelação,
reformando a decisão de primeiro grau de fls. 146/147, para dar provimento a apelação
cível de fls.152/154, e anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com
a  consequente  determinação  de  retorno  dos  autos  ao  juízo  a  quo, para  que  dê
seguimento a execução. 

É como voto.

https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17510515/apelacao-civel-ac-7000-pr-0016380-8620094047000-trf4
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17510515/apelacao-civel-ac-7000-pr-0016380-8620094047000-trf4
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17386911/apelacao-civel-ac-6556-rs-20097199006556-6-trf4


Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. Participaram ainda do julgamento, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz
com jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá
e  Benevides),  o  Exmo.  Dr.  Eduardo José de Carvalho Soares  (Juiz  convocado para
substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital
de  Almeida  (Juiz  Convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque).

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

   João Batista Barbosa
                   Relator – Juiz convocado



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002596-50.2004.815.0251 — 4ª Vara de Patos

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Cível interposta pelo  Estado da Paraíba
em face da sentença de fls. 146/147, nos termos do art. 174 do CTN e 40 da LEF, em
razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. 

Inconformado,  o  apelante  às  fls.  152/154  assegura  que  não
houve  inércia  e  que  não  se  justifica  o  acolhimento  da  prescrição.  Afirma  a  não
observância  do  procedimento  previsto  no  art.  40  da  lei  nº  6.830/80,  em  razão  da
ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e que a execução foi extinta sem o
fim do prazo da prescrição intercorrente. Pugna, ao final, pelo provimento do Agravo
Interno, para que seja reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (fls. 157)
 
A Procuradoria de Justiça, às fls. 164/165, apenas se pronunciou

no sentido do regular trânsito do recurso, sem manifestação meritória. 

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 19 de março de 2018.

João Batista Barbosa

Juiz Convocado/ Relator
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