
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000146-33.1996.815.0731 — 4ª
Vara de Cabedelo.
Relator    : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides
Agravante : Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora, Adlany Alves Xavier.
Apelado     : Comércio Representações e Construções Metal Nobre Ltda.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
FISCAL.  PRESCRIÇÃO  DA AÇÃO  DE  COBRANÇA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IRRESIGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 

—  Outra medida não há senão manter a negativa de seguimento
pela inobservância ao princípio da dialeticidade, considerando que
o Estado da Paraíba nada discorreu acerca do reconhecimento da
prescrição da ação de cobrança do crédito tributário.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos
antes identificados.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do
voto do relator.

RELATÓRIO 

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba em
face  de  decisão  monocrática  de  fls.148/150,  que,  com fulcro  no  art.  557 do  CPC/73,
vigente  à  época  da  interposição  da  apelação,  negou  seguimento  ao  recurso  ante  a
inobservância ao princípio da dialeticidade.

Inconformado,  o  agravante  afirma  que  a  sentença  extinguiu  o
processo em razão da prescrição intercorrente,  e  não  em razão da extinção do crédito
tributário, de modo que deve ser processo o recurso de apelação interposto (fls. 153/156).

Contrarrazões às fls. 160/161.

1



É o relatório.

VOTO.

No caso em tela, conforme se observa do dispositivo da sentença
de fls. 114/117, houve a extinção do crédito tributário pela ocorrência da prescrição com
base no art.174, parágrafo único, inciso I e do Código Tributário Nacional, que trata da
prescrição da cobrança do crédito tributário.

Com efeito,  não  obstante  haja  menção  na  fundamentação  sobre
prescrição intercorrente, o fato é que a parte dispositiva da sentença é que faz coisa julgada
material, ou seja, a sentença não concluiu pela prescrição intercorrente, mas sim, repise-se,
pela prescrição da ação de cobrança do crédito tributário.

Destarte, ao apresentar recurso apelatório, o Estado da Paraíba não
impugnou a sentença no que se refere à ocorrência da prescrição da ação de cobrança do
crédito tributário. Na verdade, apenas fez referência à ausência de arquivamento efetivo, e
à ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública da suspensão da execução. 

No  entanto,  essas  impugnações  são  típicas  da  fundamentação
teórica no sentido de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente com base no art.40 da
Lei nº 6.830/80, que não foram o fundamento do caso em tela.  

A partir dessas considerações, outra medida não há senão manter a
negativa de seguimento pela inobservância ao princípio da dialeticidade, considerando que
o Estado da Paraíba nada discorreu acerca do reconhecimento da prescrição da ação de
cobrança do crédito tributário.

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

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides  (Presidente).  Participaram  do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.Dr.  João  Batista
Barbosa (Juiz  convocado,  com jurisdição limitada,  para substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), 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, também, o Exmo.Dr. Rodrigo Marques da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

                        João Batista Barbosa
      Juiz convocado/Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.º  0000146-33.1996.815.0731 — 4ª
Vara de Cabedelo.

Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 07 de março de 2018.

 João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator
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