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GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA N. 0001399-43.2000.815.0011
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE: Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora Silvana Simões
de Lima e Silva
AGRAVADA : Maria do Carmo Costa

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE
NEGOU  SEGUIMENTO  À  REMESSA  NECESSÁRIA.
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
NÃO CABIMENTO DO RECURSO OFICIAL. EXAME À LUZ
DO CÓDIGO DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  HIPÓTESE
NÃO  PREVISTA  NO  ART.  475  DO  CPC/73.  DECISUM
MANTIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

- Acerca do duplo grau de jurisdição, verberava o art. 475, do
CPC/1973, em vigor à época da sentença:

“Art.  475  -  Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal,
a sentença: 
I - proferida contra a União, o Estado, O Distrito Federal, o
Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito
público; 

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos
à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI); “

- Não há remessa obrigatória de sentença que julga extinta a
execução fiscal,  ante a ausência  de previsão no art.  475,  do
CPC/73.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, negar provimento ao agravo interno, integrando a
decisão a súmula de julgamento encartada à fl. 114.



RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto  pelo Estado da Paraíba
contra  decisão  monocrática  de  relatoria  deste  Gabinete  que  negou seguimento  à
remessa  necessária  da  sentença  que  julgou  extinta  a  execução  pela  prescrição
intercorrente. 

Em suas razões, o Poder Público em litígio sustenta, em resumo,
preliminarmente o cabimento/necessidade da remessa necessária  em sentenças de
mérito no processo fiscal e, no mérito, a inexistência de prescrição intercorrente.

Pugna,  assim  pelo  acolhimento  da  preliminar,  reformando  a
decisão agravada, por retratação monocrática ou por submissão ao colegiado para
que seja conhecida a remessa necessária e, bem assim, a não ocorrência da prescrição
intercorrente, com anulação da sentença primeva para prosseguimento da execução.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Conheço  do  recurso,  porquanto  adequado  e  tempestivo.  Por
outro lado, contudo, nego-lhe provimento, em razão de todas as razões que seguem.

Através da presente insurgência, a recorrente pleiteia que seja
reformada  a  decisão  de  lavra  deste  Gabinete,  que,  conforme  relatado,  negou
seguimento  à  remessa  necessária  da  sentença  que julgou extinta  a  execução  pela
prescrição intercorrente, por entender ausentes as hipóteses de seu cabimento

À  luz  de  tal  entendimento,  afigura-se  oportuno  e  pertinente,
proceder à transcrição da fundamentação da decisão monocrática ora agravada, in verbis:

“Inicialmente, impende consignar que a sentença objurgada
foi prolatada antes da entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil (fls. 68/69), motivo pelo qual o presente recurso
será apreciado à luz do Código de Processo Civil de 1973.

Pois  bem.  Analisando  os  autos,  o  exame dos  requisitos  de
admissibilidade da remessa necessária aponta para seu não
conhecimento, embora tenha o magistrado remetido o feito ao
segundo grau de jurisdição.

Tal é o que ocorre porquanto a extinção da execução fiscal,
pela  prescrição,  não  está  dentre  as  hipóteses  legais  de
cabimento do recurso oficial,  a teor do art.  475, do CPC/73,
vigente ao tempo da sentença. Vejamos:



Art.  475  -  Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal,
a sentença: 

I - proferida contra a União, o Estado, O Distrito Federal, o
Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito
público; 

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos
à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI); 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EXECUÇÃO  FISCAL.  EXTINÇÃO  DA  EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  REEXAME  NECESSÁRIO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 475 DO CPC/1973, VIGENTE
AO  TEMPO  DA  SENTENÇA.  NÃO  CONHECIMENTO.  O
inciso  I,  do  art.  475  do  CPC/73,  vigente  por  ocasião  da
sentença,  dispunha  exclusivamente  sobre  as  sentenças
proferidas em processo de conhecimento, enquanto o inciso II
limitava seu cabimento aos embargos opostos em execução de
dívida  ativa,  até  mesmo  porque,  dessa  forma,
compatibilizavam-se os interesses de defesa ao erário público
e  de  resguardo  aos  hipossuficientes.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00137481020028150011,
-  Não possui  -,  Relator  DA DESEMBARGADORA MARIA
DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 12-04-2017) 

REMESSA OFICIAL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO  -  PRESCRIÇÃO  -  REEXAME  NECESSÁRIO  -
INAPLICABILIDADE  DO  ART.  475  DA  LEI  ADJETIVA
CIVIL -  NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O art. 475,
inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que está sujeita
ao duplo grau de jurisdição a sentença -que julgar procedente,
no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa
da Fazenda Pública. 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 da Paraíba, à unanimidade,  não conheço da remessa
necessária,  nos  termos  do  voto  relator.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00050586420028150181,



3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  SAULO
HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 05-05-2015) 

REEXAME  NECESSÁRIO.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.  ITBI.  PAGAMENTO INTEGRAL DO
DÉBITO  E  CUSTAS  PROCESSUAIS.  EXTINÇÃO  DA
EXECUÇÃO,  NOS  TERMOS  DO  ART.  794,  I,  DO  CPC.
REMESSA  PARA  O  REEXAME  NECESSÁRIO.
DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  DO
ARTIGO 475 DO CPC. Tendo ocorrido extinção da execução,
nos termos do art. 794, I, do CPC, face pagamento integral da
dívida,  quitado  o  débito  e  custas  processuais,  conforme
requerido pelo exequente, indevida a remessa dos autos para
o reexame necessário,  não presentes os requisitos  do artigo
475  do  CPC..  Inocorrência  de  reexame necessário.  Reexame
necessário  não  conhecido.  (Reexame  Necessário  Nº
70056520570,  Vigésima  Segunda  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado
em 29/11/2013) 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.  EXECUÇÃO FISCAL.
REEXAME  NECESSÁRIO  (ART.475  DO  CPC).  NÃO
CONHECIMENTO.  COMPENSAÇÃO  TRIBUTÁRIA
HOMOLOGADA EM DESCOMPASSO COM O PLEITO DO
CONTRIBUINTE.  MANIFESTAÇÃO  DE
INCONFORMIDADE.  SUSPENSÃO  DA  EXIGIBILIDADE
DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  (ART.  151,  III,
CTN).EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1.  Descabido o
reexame  necessário  de  sentença  extintiva  do  processo  de
execução fiscal por não se subsumir, a hipótese, ao comando
do art. 475, incisos I e II do Código de Processo Civil com a
redação da Lei n.º 10.352/01 (...)” (TRF-3 – APELREEX: 2615 SP
0002615-10.2010.4.03.6105,  Relator:  DESEMBARGADORA
FEDERAL  CONSUELO  YOSHIDA,  Data  de  Julgamento:
02/05/2013, SEXTA TURMA)

EXECUÇÃO  FISCAL  -  Extinção  da  execução  -  Imunidade
tributária - Remessa oficial - Inaplicabilidade do art. 475, CPC
- Não conhecimento do recurso - Inteligência do art. 557 do
CPC,  inciso I, do art. 475, CPC, dispõe exclusivamente sobre
as  sentenças  proferidas  em  processo  de  conhecimento,
enquanto  o  inciso  II  limita  seu  cabimento  aos  embargos



opostos  em  execução  de  dívida  ativa,  até  mesmo  porque,
dessa  forma,  compatibilizam-se  os  interesses  de  defesa  ao
erário público e de resguardo aos hipossuficientes. 0 relator
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. (Art. 557,
CPC)   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020030077503001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.  Manoel
Soares Monteiro , j. em 08-11-2011) 

Assim  à  luz  do  entendimento  manifestado  nos  julgados
supra,  o art. 475, o inciso I, do mencionado codex, dispunha
exclusivamente sobre as sentenças proferidas em processo de
conhecimento,  enquanto o inciso II  limitava seu cabimento
aos embargos opostos em execução de dívida ativa.

Nesse  norte,  em  se  tratando  de  reexame  necessário  nos
executivos fiscais propostos pela Fazenda Pública, apenas se
considerava,  para  os  fins  de  duplo  grau  de  jurisdição,  a
sentença de procedência total ou parcial, proferida nos autos
dos  embargos  do  devedor  e  não  sentença  a  prolatada  nos
autos da própria execução.

É de se  concluir,  portanto,  pelo  não cabimento do  reexame
necessário  de  sentença  extintiva  do  processo  de  execução
fiscal por não se subsumir, a hipótese, ao comando do art. 475,
incisos I e II do Código de Processo Civil/1973. 

E outro não é o caso dos autos.

Diante  de  todo  o  exposto,  considerando  a  ausência  de
pressuposto objetivo de sua admissibilidade (cabimento), não
conheço da remessa necessária, nos termos do que preceitua o
art. 557,  caput, do CPC/73, dispositivo este que equivale hoje
ao art. 932, III, do CPC.”

Assim, a irresignação não merece provimento.

Acerca do duplo grau de jurisdição, verberava o art.  475, do
CPC/1973, em vigor à época da sentença:



Art.  475  -  Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal,
a sentença: 

I - proferida contra a União, o Estado, O Distrito Federal, o
Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito
público; 

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos
à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI); 

Assim, da simples leitura do mencionado dispositivo, não se
vislumbra a hipótese de sujeição ao duplo grau de jurisdição a sentença que extingue
ação de execução fiscal por reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.

Por oportuno, convém mencionar que o instituto jurídico do
duplo grau obrigatório possui caráter excepcional e,  por trazer um benefício a uma
das partes do processo, deve ser interpretado de modo restritivo, não comportando
interpretações ampliativas para abranger situações não expressas em sua literalidade,
sob pena de afronta ao próprio princípio da paridade de armas. 

Nesse diapasão, é vedada a interpretação extensiva, conforme
regra básica de hermenêutica. À luz de tal entendimento, dos termos empregados na
letra  da  norma,  não se  verifica  sujeição ao  duplo  grau relativamente  às  decisões
terminativas,  como  a  hipótese  vertente,  certamente  por  estas  não  imporem
condenação à Fazenda Pública. 

Ademais, a única hipótese expressa de cabimento do reexame
que remete especificamente à execução fiscal é a da decisão que julga procedente, no
todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública. Ou
seja, trata-se da hipótese em que se propõe uma ação de execução fiscal, e a parte
executada  ajuíza  embargos  à  execução.  Em  sendo  esses  embargos  julgados
procedentes, haverá a necessidade de confirmação dessa decisão pelo tribunal. 

Nesse  norte,  como  o  dispositivo  que  trata  do  reexame
necessário  deve  ser  interpretado  de  modo  restritivo,  não  caberá  tal  instituto  na
hipótese  em  que  os  embargos  opostos  pela  Fazenda  Pública  sejam  julgados
improcedentes, pois essa hipótese não está prevista em lei. Registre-se, por oportuno,
que sequer houve oposição de embargos à execução, in casu, portanto, inaplicável a
mencionada hipótese.

Dessa maneira, seguindo a mesma linha de raciocínio, revela-se
incabível a remessa necessária no presente caso de extinção da execução fiscal, pela
prescrição intercorrente, porquanto não inserida, repita-se, dentre as hipóteses legais



de cabimento do recurso oficial, consoante visto.

Nesse sentido, entendimento desta Corte:

EXECUÇÃO  FISCAL.  EXTINÇÃO  DA  EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  REEXAME  NECESSÁRIO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 475 DO CPC/1973, VIGENTE
AO TEMPO DA SENTENÇA.  NÃO CONHECIMENTO. O
inciso  I,  do  art.  475  do  CPC/73,  vigente  por  ocasião  da
sentença,  dispunha  exclusivamente  sobre  as  sentenças
proferidas em processo de conhecimento, enquanto o inciso
II limitava seu cabimento aos embargos opostos em execução
de  dívida  ativa,  até  mesmo  porque,  dessa  forma,
compatibilizavam-se os interesses de defesa ao erário público
e  de  resguardo  aos  hipossuficientes.   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00137481020028150011, -
Não possui  -,  Relator DA DESEMBARGADORA MARIA DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 12-04-2017) 

APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO DA
REMESSA  NECESSÁRIA.  HIPÓTESE  NÃO  PREVISTA  N
ART. 496, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
OFICIAL.  APELAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  SUSPENSÃO  DA
EXECUÇÃO  (LEF,  ART.  40,  §  2º).  INOCORRÊNCIA  DA
PRESCRIÇÃO. REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO. REMESSA OFICIAL NÃO
CONHECIDA. - Registre-se não ser o caso de conhecimento
do feito como remessa necessária, haja vista que a extinção da
execução fiscal, pela prescrição, não está dentre as hipóteses
legais de cabimento do recurso oficial, a teor do que se pode
ver do art. 496, do CPC - "Antes do arquivamento dos autos
da execução fiscal, suspende-se o curso da ação, com vista dos
autos  ao  representante  judicial  da  Fazenda  Pública,  nos
termos do § 1º, art. 40, da Lei 6.830/80. 2. Após o transcurso de
um  ano  da  suspensão  dos  autos,  não  logrando  êxito  na
localização  do  devedor  ou  de  bens  penhoráveis,  será  o
processo provisoriamente arquivado, a partir de então, é que
se reinicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3.
Não ocorrência da prescrição intercorrente por irregularidade
no procedimento executivo em face da ausência da suspensão
prévia da ação, pelo período de um ano, antes de determinar
o arquivamento provisório dos autos"(TRF 1 - AG 41773 MG -
Relª  Desª  Federal  Maria do Carmo Cardoso -  8ª  Turma -  j.



16/02/2007 - DJ 30/03/200  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00245344020078150011,  4ª  Câmara Especializada
Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j.  em 10-10-
2017) 

 Isto posto, não enxergo razões para alterar a decisão recorrida,
daí porque nego provimento ao agravo interno. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


