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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante:  Estado da Paraíba-PB representado por seu Procurador Pablo 
Dayan Targino Braga

Apelado: Comercial de Estivas Fernandes Ltda

EMENTA:  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE: INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA 
POR  MAIS  DE  CINCO  ANOS.  SENTENÇA. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA 
OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO 
ARTIGO 40 DA LEI 6.830/80. ENTENDIMENTO DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  ARTIGO 557, 
§1º-A DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.
- A prescrição intercorrente, no plano jurídico-abstrato pátrio,  
encontra-se  amparada  pela  Lei  6.830/90,  cuja  norma 
disposta  no  seu  art.  40  traça  a  dinâmica  procedimental  
conducente  ao  seu  reconhecimento  de  ofício.  A  teor  do  
referido  diploma  legal,  se  da  decisão  que  ordenar  o 
arquivamento  tiver  decorrido  o  prazo  prescricional,  o  juiz,  
somente  depois  de  ouvida  a  Fazenda  Pública,  poderá,  de  
oficio, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de  
imediato.

Vistos etc.

O  Estado  da  Paraíba-PB interpôs  Apelação  (fls. 
29/45) hostilizando a sentença (fls. 25) proveniente do Juízo de Direito 
da 2ª Vara da Comarca de Mamanguape-PB, nos autos da Ação de 
Execução  Fiscal por  ela  ajuizada  contra  Comercial  de  Estivas 
Fernandes Ltda.

O  Magistrado  singular  sob  o  fundamento  de  que  o 
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processo  executivo  fiscal  ficou  paralisado  por  mais  de  cinco  anos,  por 
inércia do ente estatal exequente em cumprir diligências necessárias ao 
seguimento do feito, como também o fato de ter decorrido o prazo do art. 
174  do  Código  Tributário  Nacional,  julgou  extinto  o  processo  com 
resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.

Nas  razões  recursais (fls.  29/45),  o  ente  estatal 
apelante alegou que é obrigatória a intimação pessoal do representante 
judicial da Fazenda Pública nas execuções fiscais e processos correlatos, 
conforme artigo 25 da Lei nº 6.830/80, entretanto a Fazenda Pública não 
foi  intimada  pessoalmente  da  decisão  que  determinou  o  aguardo  pelo 
recolhimento das custas, mesmo sendo desnecessário tal pagamento. Tal 
fato comprova que a referida Execução Fiscal não poderia ter sido extinta 
com fulcro  na  prescrição  quinquenal,  posto  que a  paralisação  do  feito 
decorreu da inobservância do artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, fazendo 
com que a Fazenda Pública não tomasse ciência dos atos processuais.

Aduziu também que, a Fazenda Pública não está sujeita 
ao pagamento de custas e emolumentos, posto que a prática dos atos 
judiciais  de seu interesse independem de preparo ou depósito judicial, 
como bem dispõe o artigo 39 da Lei nº 6830/80. Neste sentido, suscita 
que o feito não poderia ter sido arquivado e muito menos extinto pela 
prescrição,  pois  a  Fazenda  Pública  estadual  não  se  quedou  inerte  no 
sentido de não promover o prosseguimento do feito, muito pelo contrário, 
uma vez que sequer tomou conhecimento dos atos processuais para que 
pudesse se manifestar legítima e prontamente.

Alega ainda que, em hipótese alguma, ocorreu inércia 
do Estado da Paraíba, tendo havido, consoante restou demonstrado, uma 
sucessão de embaraços da máquina judiciária, desde a não observância 
das  intimações  pessoais  do  representante  da  Fazenda  Pública  até  a 
paralisação  e  o  arquivamento  irregular  do  processo,  com  manifesto 
menoscabo  à  lei  processual  dos  feitos  fiscais.  Insta  salientar  que  o 
processo  restou  paralisado  por  anos,  sem  que  tenha  havido  sequer 
intimação  da  Fazenda  Pública,  impedindo  por  isso  mesmo que  o  ente 
estatal tomasse as providências processuais necessárias para impulsionar 
a demanda.

Pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  fosse 
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reformada a sentença, determinando o prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 49v). 

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (fls. 65/66), 
sem opinar a respeito do mérito da causa.

É o relatório.

DECIDO

O  cerne  da  questão  diz  respeito  à  ocorrência  da 
prescrição intercorrente no caso concreto com o conhecimento de ofício 
pelo Magistrado a quo.

Compulsando  os  autos,  depreende-se  que  a  Fazenda 
Pública ingressou com a Ação de Execução Fiscal em 08/09/1997 (fls. 04), 
a Empresa executada foi citada em 17/09/1997 (fls. 06), tendo havido 
portanto a penhora de bens móveis por Oficial de Justiça em 06/10/1997 
(fls. 07).

Após  a  realização  da  penhora  dos  bens  da  Empresa 
executada, não houve oposição de Embargos. Logo após, o Juízo  a quo 
determinou a baixa na distribuição do processo em 16/05/2000 sob a 
alegação  de  que  não  havia  numerário  recolhido  para  postagem  dos 
correios e/ou despesas com diligências (fls. 14). 

Entretanto, tal ato processual que determinou a baixa 
dos respectivos autos ocorreu sem que houvesse a intimação pessoal da 
Fazenda Pública Estadual do teor do mesmo, a fim de que o ente estatal 
pudesse se manifestar a respeito do referido despacho ordinatório.

Sobre  tal  fato,  a  Lei  nº  6.830/80 (Lei  de  Execuções 
Fiscais) esclarece que trata de princípio processual nas ações executivas a 
intimação pessoal das Fazendas como veremos a seguir:

Art.  25  -  Na  execução  fiscal,  qualquer 
intimação  ao  representante  judicial  da 
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Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este  
artigo poderá ser feita mediante vista dos autos,  
com imediata remessa ao representante judicial da 
Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Desta feita, constata-se o prejuízo sofrido pela Fazenda 
Estadual,  porquanto  desde  2000,  o  feito  encontrava-se  paralisado  em 
decorrência  da ausência  de qualquer  intimação do ente  estatal,  o  que 
impediu  o  mesmo de  impulsionar  a  demanda  e  de  se  manifestar  nos 
autos, nos moldes do que disciplina a Lei de Execuções Fiscais.

Todavia,  em razão dessa suposta desídia,  a presente 
Execução fiscal foi extinta pelo Magistrado singular sob o fundamento de 
que  houve o  reconhecimento  da  prescrição  intercorrente  com base  no 
artigo 40, § 4º da Lei de Execuções Fiscais.

Resta claro, portanto, que trata-se de uma situação de 
manifesto equívoco processual, uma vez que sequer houve suspensão do 
processo a justificar o seu arquivamento administrativo como também não 
houve  nenhuma  intimação  da  Fazenda  Pública  para  promover  tal 
arquivamento.

Ademais, é sabido que a prescrição intercorrente, no 
plano jurídico-abstrato  pátrio  encontra-se amparada pela  Lei  6.830/90, 
cuja  norma  disposta  no  seu  art.  40,  traça  a  dinâmica  procedimental 
conducente ao seu reconhecimento, 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,  
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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.  (Incluído pela Lei nº 
11.051, de 2004)

§ 5o A  manifestação  prévia  da  Fazenda  Pública  

prevista no § 4
o
 deste artigo será dispensada no 

caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior  
ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da  
Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Neste sentido, como se não bastasse a morosidade no 
feito e os embaraços da máquina judiciária, o andamento do feito também 
foi prejudicado pois não houve sequer a determinação da suspensão do 
processo por um ano, como determina o disposto no artigo 40, §1º da Lei 
da Execução Fiscal supracitada.

Depreende-se que tal dispositivo acima pressupõe que 
a Execução Fiscal deve ser suspensa e arquivada quando não se localiza o 
devedor ou não se encontram bens penhoráveis, nos termos dos §§ 2º e 
3º,  o  que  não  ocorreu  na  hipótese  dos  autos,  uma vez  que  houve  a 
penhora de bens móveis (fls. 07). O arquivamento tem arrimo no artigo 
40 da Lei de Execução Fiscal, desde que sejam observados os requisitos lá 
contidos,  com  destaque  para  o  preceituado  no  “caput”  do  aludido 
dispositivo,  qual  seja,  “enquanto  não  for  localizado  o  devedor  ou 
encontrados  bens  sobre  os  quais  possa  recair  a  penhora”,  o  que  não 
ocorreu no caso em disceptação.

Sendo assim, para que se possa reconhecer de ofício da 
prescrição intercorrente, é necessária a oitiva prévia da Fazenda Pública. 
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  LEGAL.  CPC,  
ART.  557,  § 1".  EXECUÇÃO  FISCAL. 
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  INTIMAÇÃO 
DO  EXEQUENTE  SOBRE  O  DESPACHO  DE 
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ARQUIVAMENTO.  INEXIGIBILIDADE. 
AUDIÊNCIA  DA  FAZENDA  PÚBLICA  PARA 
DECRETAÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE.  ART.  40,  § 40,  DA LEI N. 
6.830/80.  EXIGIBILIDADE.  1. A utilização do 
agravo previsto no art. 557, § 1°, do CPC, deve  
enfrentar a fundamentação da decisão agravada,  
ou  seja,  deve  demonstrar  que  não  é  caso  de  
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. Por isso que é inviável,  
quando  o  agravante  deixa  de  atacar  
especificamente  os  fundamentos  da  decisão 
agravada  (STJ,  AGRESP  n.  545.307,  Rel.  Min.  
Eliana Calmon, j. 06.05.04; RESP n. 548.732, Rel.  
Min.  Teori  Albino  Zavascki,  j.  02.03.04).  2.  A 
prescrição  intercorrente  pode  ser  decretada  de 
ofício.  Para  tanto,  é  necessário  que  tenha 
transcorrido,  após  o  arquivamento,  o  prazo  
prescricional do tributo. A jurisprudência firmou-se  
no  sentido  de  que  não  há  necessidade  de  
intimação do exequente quando da determinação 
de arquivamento do feito, porquanto a Lei prevê  
que os autos serão arquivados depois de decorrido  
um ano da suspensão do feito. Por outro lado, o 
art.  40,  §  4o,  da  Lei  n.  6.830/80  prevê  a  
audiência  da  Fazenda  Pública,  após  o  
desarquivamento, como condição necessária 
para  o  reconhecimento  da  prescrição 
intercorrente  (STJ,  AGRG  no  RESP  n.  
1.015.002,  Rel.  Min.  Denise  Arruda.  J.  
19.02.09 e AGRG no RESP n. 1.006.977, Rel.  
Min.  Humberto  Martins,  j.  18.12.08).  3.  No 
caso,  após  requerimento  de  suspensão  do 
processo  pela  exequente,  os  autos  foram 
arquivados em 21.11.97 e desarquivados somente  
em 24.06.04. A prescrição intercorrente, por sua 
vez,  foi  decretada  após  audiência  da  União.  4.  
Agravo  legal  não  provido.  (TRF  3"R;  AL-AC 
0023856-61.2011.4.03.9999;  SP;  Quinta  Turma;  
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Rel.  Desig.  Des.  Fed.  André  Custódio  
Nekatschalow;  Julg.  05/03/2012;  DEJF 
16/03/2012; Pág. 1008).

RECURSO  ESPECIAL.  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO 
FISCAL.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE 
RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU SEM A PRÉVIA 
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40, § 4º  
DA  LEI  6.830/80.  NECESSIDADE  DE 
DEMONSTRAÇÃO  DE  EFETIVO  PREJUíZO. 
RESPONSABILIDADE  PELA  DEMORA.  SÚMULA 
7/STJ.  RECURSO  ESPECIAL  AO  QUAL  SE  NEGA 
SEGUIMENTO.  1.  Esta  Corte  possui  o 
entendimento de que a anulação da sentença por  
falta de intimação prévia da Fazenda Pública só 
se  justifica  se  o  exequente  demonstrar 
efetivo  prejuízo  decorrente  do  ato  judicial  
impugnado.  No caso, o Tribunal a quo afirmou 
que o recorrente não demonstrou prejuízo algum.  
Para  se  afastar  essa  conclusão  é  necessário  o  
reexame  de  provas,  inadmissível  em  sede  de 
Recurso Especial. a teor da Súmula 7/STJ.  2. Da 
mesma  forma,  a  verificação  de 
responsabilidade pela demora na prática dos  
atos  processuais  implica  indispensável 
reexame de matéria fático-probatória  (REsp. 
1.102.431/RJ, representativo de controvérsia, Rel.  
Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 01.02.2010).
3. Rec
urso Especial ao qual se nega seguimento.(STJ — 
Resp  1211885/RJ  —  Rel.Min.  Napoleão  Nunes  
Maia Filho — Primeira Turma — 10/10/2011).

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  DECRETAÇÃO  DE  OFICIO.  
PRÉVIA  OITIVA  DA  FAZENDA  PÚBLICA. 
EXIGÊNCIA  OBSERVADA  PELO  JUIZO  DA 
EXECUÇÃO.  1.  O  §  4°  do  art.  40  da  Lei  
6.830/80 autoriza que o juízo da execução 
decrete, de oficio, a prescrição intercorrente,  
caso verifique que da decisão que ordenou o  
arquivamento  tenha  decorrido  o  prazo 
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prescricional. O preceito legal referido exige,  
apenas, a prévia oitiva da Fazenda Pública,  
não  impondo  que  na  intimação  haja 
especificação  sobre  eventual 
reconhecimento da prescrição. 2. Na hipótese, 
é  incontroverso  que,  antes  de  ser  decretada  a  
prescrição,  houve  a  prévia  oitiva  da  Fazenda 
Pública, para dar prosseguimento ao feito.  Como 
bem observa o recorrente, naquela oportunidade  
era  manifesta  a  ocorrência  da  prescrição,  
entretanto,  a  Fazenda  Pública  sobre  ela  não  
tratou,  limitando-se  a  postular  diligências.  3. 
Ademais, a orientação das Turmas que integram a  
Primeira Seção/STJ é pacífica no sentido de que 
"a exigência da prévia oitiva do Fisco tem em mira  
dar-lhe a oportunidade de arguir eventuais óbices  
à decretação da prescrição", de modo que sendo 
possível  "suscitar  tais  alegações  nas  razões  da 
apelação, não deve ser reconhecida a nulidade da 
sentença”(REsp 1.005.209/RJ, 2ª Turma, Rel. MM.  
Castro Meira, DJe de 22.4.2008). Assim, "em não 
havendo  prejuízo  demonstrado  pela  Fazenda  
Pública, não há falar em nulidade da sentença, e  
nem,  ainda,  em cerceamento  de  defesa"  (Resp  
1.274.743/RR,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Mauro  
Campbell  Marques,  DJe  de  19.9.2011).  Recurso  
especial  provido.(STJ  —  Resp  1286031/RS  — 
Rel.Min. Mauro Campbell Marques — 2ª Turma –  
28/11/2011).

CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFICIO. § 
4º  DO  ART.  40  DA  LEI  N°  6.830/1980 
ACRESCENTADO PELA  LEI  N°  11.051/2004. 
APLICABILIDADE  IMEDIATA.  1  -  Com  a 
edição da Lei 11.051/2004, que incluiu o § 
4º no art. 40 da Lei n° 6.830/80, passou a  
ser  autorizado  ao  julgador  reconhecer  de 
oficio a prescrição intercorrente,  desde que 
ouvida  previamente  a  Fazenda  Pública.  
Tratando-se de norma de natureza processual, a  
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novel  legislação  tem  aplicação  imediata,  
alcançando  inclusive  os  processos  em  curso.  
Precedentes:  REsp  849.494/RS,  Rel.  Min.  
Francisco  Falcão,  DJ  de  25.09.2006,  REsp  n°  
810.863/RS, Rel.  Min.  Teori  Albino Zavascki,  DJ  
de  20.03.2006  eREsp  n°  794.737/RS,  Rel.  Min.  
José Delgado, DJ de 20.02.2006. Recurso especial  
improvido  (Resp.  913704,  Primeira  Turma,  Min.  
Francisco Falcão, j. 30.4.2007).

No caso in examen, assiste razão à Fazenda Pública ao 
afirmar que além de não ter sido intimada da decisão que determinou a 
baixa na distribuição, fato este que causou a paralisação do feito, também 
não foi intimada previamente a respeito do reconhecimento da prescrição 
intercorrente.

Portanto, ausente a satisfação dos requisitos previstos 
na legislação especial, não há que se falar em reconhecimento de ofício da 
prescrição intercorrente prevista no artigo 40, da Lei 6.830/80, sobretudo 
no caso dos autos, em que não houve negligência da Fazenda Pública, e 
sim, inobservância do procedimento específico e morosidade da máquina 
judiciária.

Face ao exposto, e com fulcro no art. 557, §1°-A do 
CPC,  DOU PROVIMENTO AO RECURSO  para  reformar  a  sentença  e 
determinar,  por conseqüência,  o retomo dos autos à primeira instância 
para que se proceda ao regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa PB, 20 de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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