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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Estado da Paraíba
PROCURADORA : Rachel Lucena Trindade
AGRAVADO 01 : Comercial de Alimentos Bomfilho Ltda
AGRAVADO 02 : Aleudson Moura de Souza
DEFENSOR : Carlos Roberto Barbosa
AGRAVADO 03 : Marcelo Targino de Lima
ORIGEM : Juízo da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital
JUIZ : João Batista Vasconcelos

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL.  REDIRECIONAMENTO.  PEDIDO  APÓS
UM  MÊS  DO  DESPACHO  DE  CITAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.  DESÍDIA  DA  FAZENDA
PÚBLICA  NÃO  CONFIGURADA.  VIGÊNCIA  DO
ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I,   DO CTN, NA
REDAÇÃO  DA LC  Nº  118/05.  PROVIMENTO  DO
AGRAVO.

-  A prescrição para a cobrança do crédito tributário
se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a
citação em Execução Fiscal. Aplicação do art. 174,
parágrafo  único,  I,  do  CTN,  na redação da LC nº
118/05,  tratando-se de Execução Fiscal  distribuída
posteriormente à sua vigência.

-  É  irrebatível  que da  determinação da citação  do
devedor  principal  até  o  pedido  de  citação  dos
devedores solidários não decorreu período superior
a  05  (cinco)  anos,  não  restando  configurado  a
prescrição intercorrente.

– “A  configuração  da  prescrição  intercorrente
não se faz apenas com a aferição do decurso do
lapso quinquenal  após a data do arquivamento do
feito.  Antes,  também  deve  ficar  caracterizada  a
inércia  da  Fazenda  exequente(...)”  AgRg no  REsp
826.136/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
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27/04/2010, DJe 19/05/2010”.

-  Uma  vez  que  o  pedido  de  citação  dos
corresponsáveis  fora  realizado,  por  mais  de  uma
vez,  bem antes  de escoado o prazo prescricional,
vislumbra-se que a demora do ato citatório não pode
ser  atribuída  à  parte  exequente,  pois  se  deu  em
virtude  da  citação  do  homônimo  do  3º  Agravado.
Logo,  não  há  que  se  falar  em  prescrição
intercorrente no caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER o Agravo, nos termos do voto do Relator e
da certidão de julgamento de fl. 145.

        RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA

PARAÍBA,  com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão de fl.  111

que,  nos autos  da  Ação  de Execução  Fiscal  em face de  COMERCIAL DE

ALIMENTOS BOMFILHO LTDA e corresponsáveis Aleudson Moura de Souza e

Marcelo  Targino  de  Lima,  indeferiu  o  pedido  de  redirecionamento,

determinando o arquivamento dos autos, consoante o disposto no art. 40, §1º,

da Lei nº 6.830/80.

Exsurge dos autos que o  Estado da Paraíba propôs,  em abril

de 2005, Ação de Execução Fiscal em desfavor de  Comercial  de Alimentos

Bomfilho Ltda, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.058.074,13 (dois

milhões,  cinquenta  e  oito  mil,  setenta  e  quatro  reais  e  treze  centavos),

representada na Certidão de Dívida Ativa n.º 0002.15.2003.1740-8, de  20 de

janeiro de 2005.

Em 05 de setembro de 2005, a magistrada a quo determinou a

citação da Empresa Executada (fl. 11).

A Fazenda Pública atravessou petição de redirecionamento em

20 de outubro de 2005, fl. 14.
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O pedido de citação dos corresponsáveis  foi deferido à fl. 16,

em 25 de outubro de 2005.

Aleudson  Moura  de  Souza,  2º  Agravado, foi  devidamente

citado às fls. 17/17v,  em 16/02/2006 e Marcelo Targino de Lima às fls. 53/54,

em  02/03/2009.  No  entanto,  constatou-se  que  houve  a  citação  de  um

homônimo deste último corresponsável, o qual foi excluído do polo passivo,

conforme decisão exarada às fls. 79/82.

Em seguida,  novo pedido de citação de Marcelo Targino de

Lima foi postulado em 26/04/2009 (fls. 84/85), o qual foi deferido à fl. 91, porém

o seu efetivo cumprimento culminou frustrado, em face da informação de que o

corresponsável não residia mais em tal endereço, sendo incerto e não sabido o

seu paradeiro (fl. 96).

Com vista dos autos,  a Fazenda Pública requereu a citação

editalícia (fl. 103), em 03/11/2013, a qual foi indeferida, por não ter o Exequente

esgotado todos os meios necessários na busca do enderenço atualizado do

corresponsável.

O Agravante, após consulta da “rede Infoseg”, informou novo

endereço às fl. 107/110, requerendo nova citação do 3º Agravado.

Concluso o caderno processual, em maio/2014, o Juiz indeferiu

o  pedido de  redirecionamento,  fl.  111,  sob o  fundamento  de  ter  ocorrido  a

prescrição intercorrente.

Irresignada, a Fazenda Estadual  interpôs o presente Agravo,

pleiteando a antecipação de tutela, para que fosse dado prosseguimento do

feito executivo fiscal contra todos os Executados constantes na CDA, por não

ter ocorrido qualquer tipo de prescrição. No mérito, pugnou pelo provimento do

recurso.

Liminar indeferida às fls. 116/117.

Informações do magistrado a quo, fl. 132.
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Contrarrazões, fls. 133/135.

O  Ministério  Público  não  ofertou  parecer  de  mérito,  fls.

138/139.

É o relatório. 

VOTO

Cumpre, antes de tudo, conceituar o que seja prescrição

intercorrente. Consoante entendimentos, ela é resultante de construção

doutrinária e jurisprudencial para punir a negligência do titular de direito e,

também, para prestigiar o princípio da segurança jurídica, que não se coaduna

com a eternização de pendências judiciais.

Assim, quando determinado processo judicial fica paralisado

por um tempo longo, por desídia da Fazenda Pública, embora interrompido ou

suspenso o prazo prescricional, este começa a fluir novamente. Portanto, a

prescrição intercorrente pressupõe a preexistência de processo judicial, cujo

prazo prescricional havia sido interrompido pelo despacho, como in casu, que

ordenar a citação, conforme inciso I, do parágrafo único, do art. 174 do CTN,

com redação dada pela LC nº 118, de 9-2-2005.

 Compulsando o caderno processual, verifica-se que a

ordenação da citação da empresa executada, principal devedora, ocorreu em

05/09/2005 (fl. 11). Já o pedido inicial de citação dos corresponsáveis se deu

em 20/10/2005 (fl. 14), ou seja, antes de decorrido mais de 05 (cinco) anos.

 

 In casu, com  a determinação da citação  da pessoa jurídica

ocorreu a interrupção da prescrição, abrindo-se o campo para incidência da

prescrição intercorrente em relação aos responsáveis solidários, referente a

pretensão condenatória, a contar dessa data.

 É irrebatível que da determinação  da  citação  do  devedor

principal  até o  pedido  de  citação  dos  devedores solidários não decorreu
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período superior a 05 (cinco) anos, não  restando configurado a prescrição

intercorrente.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  ADESIVO.  DIREITO
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.  ISS.  DESPACHO  CITATÓRIO.
LC 118/05. APLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS
AJUIZADAS APÓS À VACATIO LEGIS. CITAÇÃO APÓS
CINCO DO DESPACHO ORDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE  CONFIGURADA.  SÚMULA Nº  106.
INAPLICÁVEL  NO  CASO.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  ACOLHIMENTO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.  Tratando-se  de  ISS,  o
prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição
do crédito tributário.  A prescrição para a cobrança do
crédito tributário se interrompe pelo despacho do juiz
que ordenar a citação em execução fiscal. Aplicação
do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, na redação da
LC  nº  118/05,  tratando-se  de  execução  fiscal
distribuída posteriormente à sua vigência. Inteligência
do  art.  174,  parágrafo  único,  I,  do  CTN,  na  redação
anterior  a  LC  nº  118/05,  tratando-se  de  execução
proposta  após  à  sua  vigência.  A  suspensão  e  o
arquivamento administrativo previstos no art. 40 da LEF
devem ser  interpretados  à  luz  do  art.  174  do  CTN.  A
prescrição  intercorrente  não  se  interrompe  pelo
conhecimento da dissolução irregular da sociedade ou do
pedido de redirecionamento da execução, nos termos do
art. 174 do CTN. Hipótese em que houve o decurso de
mais de cinco anos desde o despacho ordenatório da
citação, sem a efetiva satisfação do crédito tributário,
quando da citação da empresa executada, impondo-
se  o  reconhecimento  da  prescrição  intercorrente,
tendo em vista que o crédito tributário não pode ser
cobrado indefinidamente. Inaplicável a Súmula 106 do
STJ no caso concreto. É cabível a fixação de honorários
advocatícios na exceção de pré-executividade em favor
do patrono dos excipientes quando acolhida a suscitada
prescrição  intercorrente,  para  efeito  de  julgar  extinta  a
execução fiscal. Precedentes do TJRGS e STJ. Apelação
do excepto-exequente com seguimento negado. Recurso
adesivo  dos  excipientes-executados  provido  em  parte
liminarmente.  (Apelação  Cível  Nº  70062101589,
Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator:  Carlos Eduardo Zietlow Duro,  Julgado em
20/10/2014) 

Ademais, a configuração da prescrição intercorrente não está

vinculada  unicamente  ao  decurso  do  lapso  temporal  de  cinco  anos,  mas,

também, à ocorrência de desídia ou inércia por parte do credor.
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Dessa  forma,  uma  vez  que  o  pedido  de  citação  dos

corresponsáveis fora realizado, por mais de uma vez, conforme acima descrito

no Relatório, bem antes do prazo prescricional, vislumbra-se que a demora do

ato citatório válido não pode ser atribuída à parte exequente, pois se deu em

virtude da citação do homônimo do 3º Agravado. Logo, não há que se falar em

prescrição intercorrente no caso dos autos.

O  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  coaduna  com  o

posicionamento ora adotado, veja-se:

“TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  NECESSÁRIA  A  INÉRCIA  DO
CREDOR. PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO. 1.
Para  a  caracterização  da  prescrição  intercorrente,
não basta o decurso de prazo superior a cinco anos
desde  os  marcos  interruptivos,  sendo  necessário
estar evidente a ausência de impulso ou desídia do
exequente em relação aos atos de cobrança. 2.  Em
vista da solidariedade preconizada pela Lei tributária, no
artigo  125,  inciso  III,  do  CTN,  tem-se  que  o  prazo
prescricional  transcorre  de  forma  concomitante  para
todos  os  devedores.  3.  A  questão  da  prescrição
intercorrente nos casos em que presentes os requisitos
para o redirecionamento da execução impõe a adoção de
critério  de  razoabilidade,  de  forma  a  não  tornar
imprescritível  a  dívida  fiscal,  mas  também  evitar  o
reconhecimento da extinção do crédito tributário naquelas
hipóteses  em  que  a  tramitação  processual  não  tenha
restado obstada pela inércia do exequente. (TRF 04ª R.;
AI 0001801-79.2012.404.0000; SC; Primeira Turma; Relª
Desª  Fed.  Maria  de  Fátima  Freitas  Labarrère;  Julg.
29/01/2014; DEJF 05/02/2014; Pág. 372) CTN, art. 125”.
(grifo nosso).

Feitas estas considerações, PROVEJO o  Agravo  de

Instrumento,  para  que  prossiga a  Execução  Fiscal  também  contra  os

corresponsáveis constantes na CDA.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
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Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para
substituir a Exma. Sra. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerrra Cavalcanti) e o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
  Relator
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