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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL.
DECURSO  DE  CINCO  ANOS  DA  DATA  DO
ARQUIVAMENTO.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  CONFIGURAÇÃO.PEDIDO DE
DILIGÊNCIAS  INEFETIVAS.  SUSPENSÃO  DO
PRAZO  PRESCRICIONAL.  INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O  requerimento  de  realização  de  diligências
infrutíferas  não  têm  o  condão  de  interromper  ou
mesmo suspender a fluência do prazo prescricional
intercorrente. 

Decorridos mais de cinco anos da data do arquivamento,
há que se reconhecer a prescrição intercorrente nos autos,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
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referenciados. 

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao
recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  Estado da  Paraíba
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Executivos Fiscais nos autos
da ação de execução fiscal por ele ajuizada em face de Maria das Neves Ramos
da Silva.

O  Juízo  a  quo extinguiu  o  processo  com  resolução  de
mérito, na forma do art. 269 do IV do CPC c/c art. 40 da LEF, por entender que
decorreu mais de 5 (cinco)  anos  do arquivamento provisório,  e  nesse lapso
temporal não aconteceu qualquer fato novo apto a impulsionar o processo de
forma efetiva, e que a configuração da prescrição independia de manifestação
prévia da fazenda pública.

Alega  o  apelante,  após  especificar  que  o  processo
permaneceu  sem  movimentação  no  cartório  entre  30/08/2007  até  o  dia
07/03/2011, data da redistribuição, que a execução fiscal se manteve paralisada
por mais de cinco anos, e atribui esse fato a ato exclusivo do poder judiciário.

Pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença
e  determinar  o  retorno  dos  autos  para  o  Juízo  de  origem,  a  fim de  que  a
pretensão executiva prossiga seus ulteriores termos.

Intimada por edital, f. 39, a apelada deixa transcorrer em
aberto o prazo da resposta, conforme certidão de f. 39-v.

O  Ministério  Público  deixa  de  opinar  por  ausência  de
interesse que justifique sua intervenção.

É o relatório.
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V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

A  decisão  combatida  por  meio  desta  Apelação  é  a
sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art.
269 do IV do CPC c/c  art.  40 da LEF,  por entender o Juízo  de origem que
decorreu mais de 5 (cinco)  anos  do arquivamento provisório,  e  nesse lapso
temporal não aconteceu qualquer fato novo apto a impulsionar o processo de
forma efetiva, e que a configuração da prescrição independia de manifestação
prévia da fazenda pública.

Pelo que se extrai dos autos, a referida execução fiscal é
fundada na CDA de nº 0002.16.2004.1800-8, de 29 de outubro de 2004, f. 03.

Em fevereiro de 2005, o Juízo  a quo determinou a citação
da  executada,  fl.  5-v,  que  deixou  de  ser  citada  por  não  ser  encontrada  no
endereço informado nestes autos, conforme certidão de f. 06-v.

Em 17/10/2005, a Fazenda Pública foi intimada da decisão
que  determinou  a  suspensão  do  processo  pelo  prazo  de  (01)  ano,  e,  em
30/08/2007, os presentes autos foram arquivados, sem baixa na distribuição, f.
18.

A  mais  autorizada  jurisprudência  preleciona  que  a
prescrição intercorrente está caracterizada na situação em que não são
encontrados  bens  penhoráveis  para  a  satisfação  do  crédito  após  o
decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento.

Nesse  sentido,  colaciono  julgados  do  Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  DECURSO  DE  MAIS  DE
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CINCO  ANOS  DO  ARQUIVAMENTO.  OCORRÊNCIA  DA
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA
DECISÃO  QUE  SUSPENDE  E  ARQUIVA  O  FEITO.  SÚMULA
314/STJ.  INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
INVIABILIDADE  DA  PRETENSÃO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA
7/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  DA  FAZENDA  NACIONAL
DESPROVIDO. 1.   Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento
de que não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por
um  ano,  findo  o  qual  se  inicia  o  prazo  da  prescrição  quinquenal
intercorrente,  ainda  que  desnecessária  a  intimação  da Fazenda da
decisão que suspende ou arquiva o feito, na forma do art. 40 da Lei n.
6.830/80; incide, ao caso, a Súmula 314/STJ. 2.   Constata-se dos autos
que a agravante foi intimada para se manifestar quanto à prescrição,
todavia não apresentou qualquer causa suspensiva ou interruptiva da
sua ocorrência. 3.    Para se chegar à conclusão diversa da firmada
pelas instâncias ordinárias, quanto à inércia da Fazenda Pública, seria
necessário  o  reexame  das  provas  carreadas  aos  autos,  o  que,
entretanto, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte, segundo a qual a
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.
4.   O que se tem dos autos é que, desde o ajuizamento da execução,
em  03.03.1999,  até  a  data  da  sentença  reconhecendo  a  prescrição
(15.06.2009),  o  devedor  não  respondeu  à  citação  por  edital  e  não
foram localizados bens penhoráveis, sendo certo que a execução ficou
paralisada  desde  2002,  razão  pela  qual  não  se  constata  o
malferimento à legislação federal indicada ante o reconhecimento da
prescrição intercorrente. 5.    Não há como deixar de pronunciar a
prescrição intercorrente,  nos casos em que não encontrados bens
penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo
quinquenal  contado  do  arquivamento  (REsp.  1.245.730/MG,  Rel.
Min. CASTRO MEIRA, DJe 23/04/2012). 6.    Agravo Regimental da
Fazenda  Nacional  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  41.627/GO,  Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012)

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS.  PRAZO
PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. 1. Nos termos do art. 40, § 4º,
da Lei  n.  6.830/80,  configura-se  a  prescrição  intercorrente  quando,
proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito
permanecer paralisado por mais de cinco anos, contados da data do
arquivamento, por culpa da parte exequente. Aplicação da Súmula
314/STJ.  2.  O  cerne  da  questão  está  em  saber  se  as  diligências
realizadas  pelo  agravante  após  o  arquivamento  provisório  do
processo de execução fiscal possuem o condão de dar novo início ao
prazo prescricional intercorrente. 3. A realização de diligências sem
resultados  práticos  ao  prosseguimento  da  execução  fiscal  não
possui a faculdade de obstar o transcurso do prazo prescricional
intercorrente. Precedentes:  REsp  1245730/MG,  Rel.  Min.  Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012; REsp
1305755/MG, Rel.  Min. Castro Meira, Segunda Turma,  julgado em
03/05/2012, DJe 10/05/2012. Agravo regimental improvido. (AgRg no
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REsp  1328035/MG,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012)

Seguindo  esse  raciocínio,  a  prescrição  intercorrente  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  administrativas  ou
judiciais.

Assim,  eventuais  diligências  da  Fazenda,  quando  não
efetivas e infrutíferas,  não têm o condão de eternizar a cobrança do crédito
tributário, fazendo fluir o prazo prescricional.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria,
conforme julgados que transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. Apelação contra sentença, que ao reconhecer a
prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguiu o processo com
resolução no mérito.  Decorridos mais  de  seis  anos da decisão que
ordenou a suspensão do feito e após ter sido dada a oportunidade
para a Fazenda Pública se pronunciar, o juiz pode, de ofício, acolher a
prescrição intercorrente, de acordo com a porta aberta pela Súmula nº
314, do Superior Tribunal de Justiça. Diligências infrutíferas não têm
o condão de interromper ou mesmo suspender a fluência do prazo
prescricional intercorrente. Precedentes desta turma: AC 566876/SE,
des. Paulo roberto de oliveira Lima, julgado em 28 de janeiro de 2014;
AC 566141/PE, des. Fernando Braga, julgado em 14 de janeiro de 2013.
Improvimento da apelação. (TRF 5ª R.; AC 0008819-42.2001.4.05.8300;
PE; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Vladimir Souza Carvalho; DEJF
19/02/2015; Pág. 154)

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 1. O § 4º do art. 40
da  Lei  de  execuções  fiscais,  introduzido  pela  Lei  nº  11.051/04,
possibilitou a decretação da prescrição intercorrente de ofício, desde
que ouvida(o),  previamente,  a(o)  exequente.  2.  Hipótese  em que  a
prescrição  foi  reconhecida  após  decorridos  mais  de  seis  anos  da
suspensão do feito (decisão proferida em 29/02/08), tendo sido ouvida
a  Fazenda  Pública,  sem  que  fosse  apontada  qualquer  causa
interruptiva/suspensiva  do  curso  do  lustro  prescricional.  3. "os
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requerimentos  para  realização  de  diligências  que  se  mostraram
infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão
de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. " (STJ, 1ª t.,
AGA 1372530, Rel. Min. Napoleão nunes maia filho, DJ 19/05/14) 4.
Apelação desprovida. (TRF 5ª R.; AC 0000360-36.2005.4.05.8001; AL;
Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Paulo Machado Cordeiro; DEJF
19/02/2015; Pág. 265)

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  PARALISAÇÃO  DA  AÇÃO  POR  MAIS  DE
CINCO  ANOS,  APÓS  O  MOMENTO  INTERRUPTIVO.  LAPSO
ALCANÇADO. A inércia da Fazenda pelo prazo prescricional após a
primeira interrupção da prescrição, nada requerendo de útil para o
prosseguimento da ação executiva, sustenta a chancela de ofício, da
prescrição.  A posição assente no Superior Tribunal de Justiça é no
sentido  de  que  desnecessário  o  ato  formal  de  arquivamento  do
processo,  o  qual  decorre  do  transcurso  do  prazo  de  um  ano  de
suspensão,  prescindindo  de  despacho  que  o  efetive.  Súmula  nº
314/Superior Tribunal de Justiça e os requerimentos para realização
de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens não
têm  o  condão  de  suspender  ou  interromper  a  prescrição
intercorrente. A posição é pacífica no sentido de se evitar a prática,
não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao
lustro fatal, para a realização de diligências que frequentemente são
infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão
do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do
ente fazendário, de modo que a prescrição intercorrente alcança o
seu termo,  nos  casos  em que  não  encontrados  bens  penhoráveis
para a satisfação do crédito após o decurso do prazo quinquenal
contado  do  arquivamento.  Recurso  não  provido.  V.V.  DIREITO
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  ARTIGO  40,  §4º,  DA Lei  nº
6.830/1980. DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. DECISÃO
DE  ARQUIVAMENTO.  INEXISTÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. SENTENÇA CASSADA. 1. A decretação da prescrição
na modalidade intercorrente, para a qual se aplica a Lei de Execução
Fiscal, por sua especialidade, exige o decurso do prazo prescricional a
partir  da decisão ordenatória do arquivamento e a prévia oitiva da
Fazenda Pública (artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980). 2. Inexistindo
decisão pela qual tenha sido ordenado o arquivamento do processo,
não há sequer início do prazo prescricional, o qual, nos termos da Lei,
se inicia da prolação daquele decisório, para efeito do disposto no
artigo 40, §4º, da LEF. (TJMG; APCV 1.0024.99.080291-0/001; Rel. Des.
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Elias Camilo; Julg. 29/01/2015; DJEMG 12/02/2015)

EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE
-OCORRÊNCIA. 1. O STJ pacificou entendimento no sentido de que:
a) a prescrição só é interrompida pelo despacho citatório se este for
posterior  à  vigência  da  LC 118/05;  nos  demais  casos,  como o  dos
autos,  o  marco  inicial  da  interrupção  do  prazo  prescricional  é  a
citação válida do executado (recurso representativo de controvérsia nº
999901/RS,  Rel  Min.  Luiz  Fux,  j.  13/05/09);  b)  a  interrupção  da
prescrição,  seja  pelo  despacho  citatório  ou  pela  citação  válida,
retroage  à  data  da propositura  da  ação  (recurso  representativo  de
controvérsia  nº  1120295/SP,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  j.  12/05/10).  2.  A
prescrição intercorrente é a que ocorre no curso da ação e decorre da
inércia da parte. A mesma tem-se por consumada se o processo ficar
paralisado  por  cinco  anos  após  o  prazo  de  um ano  da  suspensão
(arquivamento),  por negligência do autor na prática de atos de sua
responsabilidade (art. 40, da Lei nº 6.830/80). 3. A jurisprudência do
STJ é firme no sentido de que: a) "Os requerimentos para realização
de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor
ou seus  bens  não  têm o condão  de  suspender  ou  interromper  o
prazo  de  prescrição  intercorrente"; b)  "É  desnecessário  o  ato  de
arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de
suspensão,  prescindindo  de  despacho  formal  que  o  efetive".  4.
Recurso não provido. V.V. Inocorrente lapso superior a seis anos entre
a  suspensão  do  curso  da  execução  e  a  decretação  da  prescrição
intercorrente,  impõe-se  a  cassação  da  sentença.  (TJMG;  APCV
1.0223.00.054545-7/001;  Rel.  Des.  Alyrio  Ramos;  Julg.  29/01/2015;
DJEMG 09/02/2015)

Diante deste cenário, transcorrido o prazo da suspensão, f.
11, e decorridos mais de cinco anos da data do arquivamento, 30/08/2007, f. 18,
na  forma  do  art.  40,  §  4º,  da  Lei  n.  6.830/80,  configura-se  a  prescrição
intercorrente no caso concreto.  

Com  estas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO.

É como voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 de abril  de 2015, o Exmo. Des.
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Saulo Henriques de Sá e Benevides, conforme certidão de julgamento de f. 54.
Participaram do  julgamento,  além desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista
Barbosa, Juiz convocado para compor o quórum. Presente à sessão, o Exmo. Dr.
Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.

João Pessoa-PB, 17 de abril de 2015. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                               Relatora
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