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ACÓRDÃO
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RELATOR :Des. José Ricardo Porto
APELANTE :Estado da Paraíba, rep. por seu procurador, Júlio Tiago de C.
                                       Rodrigues
APELADO                  :Eduardo Silva Cunha

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  RECONHECIMENTO  DA
PRESCRIÇÃO.  EXTINÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO
ENTE  ESTATAL.  DESÍDIA  DO  EXEQUENTE.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
INCIDÊNCIA  DO  REFERIDO  INSTITUTO
PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO
DO DECISÓRIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
DE  ORIGEM.  JULGAMENTOS  DESTE  SODALÍCIO
EM  CASOS  ANÁLOGOS.  PROVIMENTO  DO
RECURSO APELATÓRIO. 

-  O Superior  Tribunal  de  Justiça,  sob  o  rito  dos  recursos
repetitivos,  reconhece  como  imprescindível  a  inércia  do
exequente  na  condução  do  processo,  para  incidência  da
prescrição intercorrente,  não sendo suficiente  o decurso do
lapso temporal.

- “(…)  O  entendimento  do  Tribunal  de  origem  está  em
harmonia  com o  desta  Corte  Superior,  no  sentido  de  que
somente  a  inércia  injustificada  do  credor  caracteriza  a
prescrição  intercorrente  na  execução  fiscal,  entendimento
este  firmado  em  recurso  representativo  de  controvérsia
(REsp  1.222.444/RS).”  (AgRg  no  REsp  1450731/PE,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

-  “APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FORÇADA.  DÉBITO
ORIUNDO  DE  CUSTAS  PROCESSUAIS
INADIMPLIDAS.  EXTINÇÃO  COM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
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IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE  ESTATAL.  DESÍDIA  DO
EXEQUENTE.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  INOCORRÊNCIA.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE
ORIGEM.  PROVIMENTO. -  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 e, por conseguinte, anulada a sentença e determinado o
retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de seguir o seu regular
processamento.”  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00359906520068152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j.
em 10-10-2017)

- 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, Apelação Cível nº 0035990-
65.2006.815.2001 1 no decorrer da marcha processual, diligência
que lhe competia, deve ser afastada a prescrição e, por conseguinte,
anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de
origem, a fim de seguir o seu regular processamento.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba, em face da sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, às fls. 39/42, nos autos da
“Ação de Execução de Sentença Condenatória”, ajuizada por aquele em desfavor de Eduardo Sil-
va Cunha.

O magistrado de base decidiu a lide posta em juízo sob os seguintes termos:

“Deve-se observar que a prescrição é matéria de ordem pública, e nos
termos do 219, § 5º do Código de Processo Civil, confere ao juiz pronun-
ciá- la de ofício: (…)
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Com efeito, direito executório pereceu pela ocorrência do Instituto da
prescrição, na forma acima exposta, de forma incontroversa.
Ante o exposto, com base no art. 269, IV, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO.” - fl. 42.

Em suas razões recursais (fls. 43/50), a mencionada Edilidade pugna pela inocorrên-
cia da prescrição intercorrente, haja vista que não decorrera o interregno de cinco anos entre o ato
citatório e a extinção do processo. Sustenta, outrossim, a inviabilidade de se decretar a mencionada
prescrição quando não houve inércia do exequente, que diligenciou no sentido de indicar bens pe-
nhoráveis.

Ao final, requer o provimento do apelo para dar seguimento a satisfação do crédito
perseguido.

Contrarrazões não ofertadas, conforme atesta a certidão de fls. 51-v.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer às fls. 58/60, opinando pelo prosseguimento
do feito, ante a ausência de interesse público no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

A Fazenda Estadual manejou recurso apelatório, elencando, em síntese, a inocorrên-
cia de prescrição. 

É mister salientar que os princípios informadores do nosso sistema jurídico repug-
nam a eternização das demandas, de sorte tal que, após o decurso de determinado tempo sem a devi-
da atenção pela parte interessada, cumpre à autoridade judicial estabilizar o conflito, mediante o re-
conhecimento de incidência de eventuais efeitos prescritivos, a fim de promover segurança jurídica
aos litigantes.

Com efeito, a prescrição intercorrente pressupõe a desídia da parte credora, constata-
da quando, intimada para diligenciar nos autos, queda-se inerte.

In casu, a suspensão do feito ocorrera em 24 de abril de 2009 (fl. 34), e, quando inti-
mado, o promovente atravessou petitório às fls. 37, afastando a caracterização de inércia. Conjuntu-
ra ratificada com as manifestações de fls. 25 e de fls. 28/29, comprovando a adoção de providên-
cias, a fim de auferir o crédito almejado. 

Importante registrar que o fato de não se ter obtido sucesso na localização de bens do
devedor, restando frustradas as tentativas de penhoras onlines em contas bancárias e/ou leilões de
veículos, é circunstância que não importa na prescrição intercorrente, mas sim na suspensão da exe-
cução, a teor do art. 791, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos re-
petitivos, reconhece como imprescindível o descaso do exequente na condução do processo, para
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caracterização do instituto processual supracitado, não bastando o mero transcurso do tempo, tal
como expõem os precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  AUSÊNCIA  DE  BENS  PENHORÁVEIS  OU  SUA
NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, ART. 791,
III).  AUSÊNCIA DE DESPACHO JUDICIAL.  ARGUIÇÃO DE PRES-
CRIÇÃO INTERCORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DE-
SÍDIA  DA  CREDORA.  INEXISTÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  EXE-
QUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1 -  "Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a
Segunda Seção desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente
no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de
bens penhoráveis. Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia
do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (cf. AgRg no
AREsp  277.620/DF,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014).
2 - Não tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias comportamen-
to negligente da credora ou abandono da causa, pois nem mesmo houve
intimação pessoal dela para que desse seguimento ao feito, não há como
se reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, como almejam
as razões recursais.
3 - Recurso especial desprovido.”
(REsp 774.034/MT, Rel.  Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES
RECURSAIS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DO CTN. AUSÊNCIA DE INÉRCIA
DA  EXEQUENTE.  AFASTAMENTO.  CONFIGURAÇÃO  DE  GRUPO
ECONÔMICO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DAS  EMPRESAS.
HIPÓTESE  DISTINTA  DA PREVISÃO  CONTIDA  NO ART.  128  DO
CTN.  REEXAME DE FATOS E PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  INCI-
DÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A insurgência recursal diz respeito à parte do acórdão regional que
afastou a prescrição intercorrente e admitiu a atribuição da responsabi-
lidade solidária às empresas consideradas formadoras do grupo econô-
mico.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional
é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução
das questões abordadas no recurso.
3. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com o des-
ta Corte Superior, no sentido de que somente a inércia injustificada do
credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal, enten-
dimento este firmado em recurso representativo de controvérsia (REsp
1.222.444/RS).
4. Consignado pelo Tribunal a quo que não se cuida a hipótese de atri-
buição de "responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa",
conforme disposto no art. 128 do CTN, não se verifica a aplicação ou vi-
olação do referido dispositivo legal na espécie.
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5. Desconsiderar as premissas consideradas pela instância de origem,
soberana na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa,
demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso a esta Corte, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1450731/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SE-
GUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015)

Por oportuno, trago à baila recentíssimo julgado, proferido pela Quarta Câmara Es-
pecializada Cível deste Egrégio Tribunal, de relatoria do Exmo. Des. Frederico Martinho Nóbrega
Coutinho, em caso análogo, nos autos de Ação de Execução ajuizada contra o mesmo polo pas-
sivo,   Ouro Branco Praia Hotel S/A:

“APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FORÇADA.  DÉBITO  ORIUNDO  DE
CUSTAS PROCESSUAIS  INADIMPLIDAS.  EXTINÇÃO  COM  RE-
SOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL.  DESÍDIA DO EXEQUEN-
TE.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO. - 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 compe-
tia, deve ser afastada a prescrição e, por conseguinte, anulada a senten-
ça e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de seguir
o seu regular processamento.”  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Pro-
cesso Nº 00359906520068152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Rela-
tor DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j. em
10-10-2017) 

Outrossim, a Segunda Câmara Especializada Cível desta Corte possui igual intelecto,
delineado em recente pronunciamento judicial, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.  EXECUÇÃO FISCAL.  EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHE-
CIDA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUTA PROCESSUAL DA
FAZENDA  PÚBLICA.  INÉRCIA  DO  PODER  JUDICIÁRIO  NA
MARCHA PROCESSUAL. PROVIMENTO DO RECURSO.  - Em se
tratando da prescrição intercorrente, o valor da segurança jurídica pro-
tegido pelo instituto apenas e tão somente é abalado se houver prova ca-
bal de inércia desidiosa por parte do titular da pretensão resistida, sen-
do imprescindível, pois, a conjugação do decurso de tempo somado à in-
cúria do demandante. - Na hipótese, não houve o decurso do prazo quin-
quenal entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação do
executado realizada por edital em 03.06.2008. Ademais, o processo per-
maneceu paralisado por inércia do Judiciário e não por desídia do ente
fazendário, que promoveu necessárias as diligências para a execução do
crédito  tributário.” (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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00485071020038152001,  2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES.
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 13-12-2016).

Repise-se que, no caso telado, não se verifica comportamento desidioso do exequente
no decorrer da marcha processual, é dizer, que tenha deixado de promover prontamente diligência
que lhe competia, sobretudo por ter se manifestado nos autos quando instado, salvo na hipótese de
comprovar a propriedade dos bens indicados a penhora.

Portanto, faz-se imperioso o retorno dos autos à origem para que o feito prossiga seu
trâmite regular.

Com essas considerações, PROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, para cassar
a sentença de fls. 39/42, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo    a quo,
com o escopo de que seja concedido regular processamento do feito executivo.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição a Exmª. Desª Ma-
ria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/06
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