
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N.0008590-03.2011.815.2001
ORIGEM: Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Estado da Paraíba, por seu Procurador, Flávio José Costa de Lacerda
APELADO: José Francisco Resende

APELAÇÃO.  EXECUÇÃO.  MULTA  APLICADA  PELO  TCE.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  RECONHECIMENTO.
INÉRCIA DA FAZENDA ESTADUAL NÃO CARACTERIZADA.
DEMORA  DA PRÓPRIA  MÁQUINA JUDICIÁRIA.  EXTINÇÃO
AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  “[…]  a  ocorrência  da  prescrição  intercorrente  exige,  além  do
transcurso do lapso temporal, a desídia por parte do credor no que
se  refere  à  adoção  das  providências  necessárias  ao
impulsionamento  do  processo.  -  Não  caracterizado  o
comportamento desidioso do exequente, é dizer, que tenha deixado
de promover, no decorrer da marcha processual, diligência que lhe
competia,  deve  ser  afastada  a  prescrição  intercorrente  e,  por
conseguinte, anulada a sentença e determinado o retorno dos autos
ao Juiz a quo, para seguir o seu regular processamento”. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00017635220178150000,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 30-01-2018)

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, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 60.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto contra  sentença proferida
nos autos da Execução Fiscal manejada pela Fazenda Pública Estadual, ora apelante, em
face de José Francisco Resende.



Na decisão ora vergastada, o magistrado extinguiu a execução fiscal,
reconhecendo a prescrição intercorrente, por restar provado nos autos a paralisação do
feito por mais de 05 anos.

Inconformado,  a  recorrente  alega  não  ter  havido  prescrição,  dado
que,  para  a  sua  ocorrência,  seria  indispensável  que  tenha  transcorrido  um  ano  da
suspensão do processo, associado ao transcurso de cinco anos do seu arquivamento, tudo
isso qualificado pela inércia do exequente.

Defende  não  ter  havido  a  suspensão  do  feito,  bem  assim  que  a
sentença fora proferida em desacordo com o que dispõe o art. 10 e § 5º do art. 912, ambos
do CPC, eis que a decisão foi tomada sem sua oitiva prévia.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  reformar  a
sentença, integralmente.

Não houve intimação do recorrido para as contrarrazões, em razão
deste não ter apresentado impugnação, mesmo quando citado.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, os
autos não foram remetidos os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos
do artigo 169, § 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil em vigor.

É o relatório.

VOTO

Revelam  os  autos  que  a  Fazenda  Pública  do  Estado  da  Paraíba
ajuizou,  em  09/02/2011,  a  presente  ação  de  execução  de  título  executivo  extrajudicial,
objetivando  a  cobrança  dos  valores  constantes  no  acórdão  do  Tribunal  de  Contas  do
Estado da Paraíba, que condenou o recorrido ao pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil
reais).

Neste  contexto,  observe-se  que,  nos  termos  do  art.  802,  parágrafo
único do CPC, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da demanda,
começando a correr daí o prazo da prescrição. Registre-se, outrossim, que embora tenha o
magistrado suspendido o feito, ele continuou a tramitar normalmente, saldo no período
entre 30/11/2011 e 24/05/2016, quando permaneceu entre a escrivania e o juízo recorrido
para cumprimento da penhora on line (fls. 28/32). Vinte dias após, o Estado da Paraíba
peticionou nos autos requerendo a realização de diligência junto à Receita Federal, a fim
de buscar informações sobre o patrimônio do demandado. Logo em seguida, sobreveio a
sentença.

No cenário posto, evidente que não se pode apontar que o Estado da



Paraíba  tenha  contribuído  para  a  paralisação  do  feito  por  quase  quatro  anos  e  meio,
intervalo de tempo destinado à realização de uma diligência. No meu sentir, a Fazenda
Pública  procurou sempre  atuar  positivamente  no sentido de fazer  valer  sua  pretensão
executiva, agindo com diligência e evitando a inércia, que somente pode ser atribuída ao
próprio funcionamento da máquina judiciária.

Como bem decidiu o TJMG, “[…] não se pode equiparar a falta de
efetividade do processo executivo à inércia da Fazenda Pública, sem a qual é incabível a
decretação da prescrição intercorrente. (STJ - AgRg no REsp 1.274.618)”. (TJ-MG - AC:
10024028244069001  MG,  Relator:  Alberto  Vilas  Boas,  Data  de  Julgamento:  28/01/2014,
Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014)

Este  colegiado,  em  recente  julgado,  também  enveredou  pelo
entendimento ora defendido. Na ocasião, o eminente relator,  Desembargador Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  ressaltou  que  “[…]  a  ocorrência  da  prescrição
intercorrente exige, além do transcurso do lapso temporal, a desídia por parte do credor
no  que  se  refere  à  adoção  das  providências  necessárias  ao  impulsionamento  do
processo.  -  Não caracterizado o comportamento desidioso do exequente,  é dizer,  que
tenha  deixado  de  promover,  no  decorrer  da  marcha  processual,  diligência  que  lhe
competia,  deve  ser  afastada  a  prescrição  intercorrente  e,  por  conseguinte,  anulada  a
sentença e determinado o retorno dos autos ao Juiz a quo, para seguir o seu regular
processamento”. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00017635220178150000, 4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA NÓBREGA
COUTINHO , j. em 30-01-2018)

Assim,  não  caracterizada  a  desídia  do  ente  público  no  seu  papel
processual,  já  que  perseguiu  incansavelmente  sua  pretensão  executiva,  bem  como
demonstrado que a demora recai sobre o mal funcionamento do próprio Poder Judiciário,
impositivo o acolhimento dos argumentos postos no recurso.

Expostas estas considerações, dou provimento à apelação para anular
a sentença e afastar a prescrição, determinando, de outro lado, o retorno dos autos ao
primeiro grau para que o processo tenha seu trâmite regular. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento ao recurso,  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. Marilene de Lima Campos de



Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


