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REMESSA  OFICIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
DECLARAÇÃO  PELO  JUÍZO,  DE  OFÍCIO,  DA
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO
DA CAUSA EXTINTIVA.  TERMO  INICIAL.  DECURSO
DO PRAZO DE UM ANO DA SUSPENSÃO DO FEITO.
SUBSEQUENCIA  DO  TRANSCURSO  DO  LAPSO
TEMPORAL QUINQUENAL DESDE O ARQUIVAMENTO
PROVISÓRIO.  INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO
NA LEI  N. 6.830/1980. PROVIMENTO  DO  RECURSO
OFICIAL.

Segundo  o §  4º do  art. 40 da  Lei  n. 6.830/1980,  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.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, PROVER O RECURSO OFICIAL. 

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação de

Execução ajuizada por Ipsen - Instituto de Previdência  dos  Servidores  Municipais
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de Campina Grande em face de  Antônia de Almeida Braz (fls.95/96), que declarou a

prescrição da exigibilidade do crédito de R$ 117.974,06, ao fundamento da inércia do

Exequente por mais de cinco anos sem manifestação nos autos, nos termos do art. 219, §

5º1 do Código de Processo Civil e 40, § 5º de Lei de Execução Fiscal2, submetendo o

Aresto ao duplo grau de jurisdição.

A Procuradoria  de  Justiça  opinou  pleo  desprovimento  do  Recurso,  por

entender que ocorreu a prescrição intercorrente reconhecida pelo Juízo. 

É o relatório

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, em Execução Fiscal,

havendo sentença de mérito contra a Fazenda Pública, é obrigatório o duplo grau de

jurisdição,  razão pela  qual  conheço da Remessa Necessária  posto  que presentes  os

pressupostos de admissibilidade, conforme abaixo transcrito: 

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  REEXAME
NECESSÁRIO. ART. 475, II, DO CPC. SENTENÇA DE MÉRITO.
1.  A Segunda Turma do STJ possui  entendimento de que,  em
Execução Fiscal, havendo sentença de mérito contra a Fazenda
Pública, é obrigatório o duplo grau de jurisdição. 2. Hipótese em
que, na própria Execução, foi proferida sentença que reconhece a
prescrição e extingue a  cobrança na forma do art.  269,  IV,  do
CPC. Situação semelhante à do julgamento de procedência de
Embargos do Devedor, no qual é imprescindível o reexame (art.
475, II, do CPC). 3. Recurso Especial provido. (REsp 1212201/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/11/2010, DJe 04/02/2011). 

O STJ, mediante a Súmula nº 314, preconiza que, “Em execução fiscal, não

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia

o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. 

A jurisprudência daquela Corte Superior  também possui  entendimento no

1. Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz
incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (…) § 5o Não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz
poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-la de imediato. 

2.  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. (…) § 5o  A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §
4o 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)
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sentido de que a prescrição intercorrente ocorre se a inércia do exeqüente provocar a

paralisação da marcha processual por mais de cinco anos após decorrido um ano da

suspensão do feito, verbis: 

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  NÃOOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO  E  PARALISAÇÃO  POR  MAISDE
CINCO  ANOS  IMPUTÁVEL  À  EXEQUENTE.  SÚMULA  314/STJ.
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. 1. Cuida-se
de  Agravo  Regimental  interposto  contra  decisão  que  proveu  o
Recurso  Especial  para  afastar  o  reconhecimento  da  prescrição
intercorrente e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal. 2.
Sustenta a agravante que a decisão monocrática afrontou o disposto
no art.  40 da Lei 6.830/1980,  aduzindo que a inércia da Fazenda
Pública corresponderia à incapacidade de localizar bens no prazo de
cinco  anos.  3.  Hipótese  na  qual  o  Tribunal  a  quo,  ao  considerar
ocorrida a prescrição intercorrente durante o trâmite da Execução
Fiscal,  assentou  o  entendimento  de  que,  uma  vez  citado  o
executado,  tem  início,  de  plano,  o  prazo  prescricional.  4.  Em
conformidade com o art. 40, § 4º, da LEF, a prescrição intercorrente
ocorre se a inércia da exequente provocar a paralisação da marcha
processual  por  mais  de  cinco  anos  após  decorrido  um  ano  da
suspensão do feito. Súmula 314/STJ. Precedentes do STJ. 5. 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.  6.  Agravo  Regimental  não  provido.  (STJ,
Relator:  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  Data  de  Julgamento:
01/12/2011, T2 - SEGUNDA TURMA) 

"A prescrição intercorrente é instituto que tem por objetivo punir o
comprovado  desinteresse  e  a  negligência  da  parte  autora  na
condução  do  processo.  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,  por  inércia  do
exequente."(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1240754 / SC, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe 14/10/2011) 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  §  4º  DO  ART.  40  DA LEI  N.6.830/80.  1.  No
âmbito da execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.051/04, que
introduziu o § 4º no art. 40 da Lei n.6.830/80, passou-se a admitir a
decretação de ofício da prescrição intercorrente, desde que ouvida a
Fazenda Pública. 2. Referida norma, todavia, não pode ser aplicada
indistintamente,  apenas  pelo  fato  de  se  estar  diante  de  uma
execução fiscal. Ao contrário, o texto legal é claro ao delimitar seu
âmbito  de  incidência  aos  casos  de  prescrição  intercorrente,
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entendida esta como a que sobrevém ao despacho que ordenou o
arquivamento  dos  autos  da  execução  fiscal,  por  não  ter  sido
localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis, nos termos
dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. Entendimento sufragado
pela Primeira Seção desta Corte, pelo rito do art. 543-C do CPC, no
julgamento  do  REsp  1.100.156/RJ,  da  relatoria  do  Ministro  Teori
Zavascki. 3. In casu, tem-se que o arquivamento pelo prazo de um
ano  foi  deferido  em  01/10/2001,  findando,  portanto,  na  data  de
01/10/2002, e como na data de 13/3/2006 o ente público requereu a
expedição  de  mandado  de  penhora  sobre  suposto  crédito  do
executado, não está caracterizada a prescrição intercorrente, visto
que  a  Fazenda  Nacional  se  mostrou  diligente  dentro  do  prazo
quinquenal  iniciado  com  o  término  do  arquivamento.  4.  Agravo
regimental não provido." (STJ, Ag Rg no REsp 1.151.514/SC, 1ª T.,
Min. Benedito Gonçalves, DJe de13/05/2010) 

“In casu”, o Juízo determinou a suspensão do processo, nos termos do art.

40,  do  CTN,3 por  um  ano  a  partir  de  18/12/2008  (fl.  89),  tendo  a  Execução  ficado

paralisada até 19/06/2015, quando foi prolatada a Sentença que reconheceu o transcurso

de mais de cinco anos contados do arquivamento provisório dos autos.

O  Juízo  considerou  dispensável  a  ouvida  da  Fazenda  Pública  ao

fundamento de que a prescrição pode ser pronunciada de ofício (CPC, art. 219, § 5º) e

pelo fato de que é  cobrança judicial  cujo valor é inferior ao mínimo fixado por ato do

Ministro de Estado da Fazenda.

Ora, consoante os precedentes acima citados e pela exegese do §4º, do art.

404,  da  Lei  6.830/1980,  impõe-se  como  requisito  para  decretação  da  prescrição

intercorrente  o arquivamento dos autos e a efetiva inércia da Fazenda Pública em

promover o andamento do feito por prazo superior a cinco anos, o que não ocorreu no

presente  processo,  posto  que não  houve  desídia  por  parte  do  Exeqüente  se  não  foi

intimada para manifestar-se antes da prolatação do Provimento judicial, razão pela qual

não há como ser declarada a prescrição intercorrente. 

Segue a jurisprudência:

3. 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. 
4. § 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) 
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PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO  DECONTROVÉRSIA.  ART. 543-C,  DO CPC.
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ART. 219, § 5º, DOCPC.
CITAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas
coma aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da
citação.  Antes,  também  deve  ficar  caracterizada  a  inércia  da
Fazenda exequente. 2. A Primeira Seção desta Corte também já se
pronunciou sobre o tema em questão, entendendo que "a perda da
pretensão  executiva  tributária  pelo  decurso  de  tempo  é
consequência da inércia  do credor,  que não se verifica quando a
demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho
judiciário"  (REsp  n.  1102431  /  RJ,DJe  1.2.10  -  regido  pela
sistemática  do  art. 543-C,  do  CPC).  Tal  entendimento,  mutatis
mutandis, também se aplica na presente lide. 3. A verificação acerca
da  inércia  da  Fazenda  Pública  implica  indispensável  reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na
estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.
4. Esta Corte firmou entendimento que o regime do § 4º do art. 40 da
Lei 6.830/80, que exige a prévia oitiva da Fazenda Pública, somente
se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, a
saber:  a  prescrição  intercorrente  contra  a  Fazenda  Pública  na
execução  fiscal  arquivada  com  base  no  §  2º  do  mesmo  artigo,
quando  não  localizado  o  devedor  ou  não  encontrados  bens
penhoráveis. Nos demais casos, a prescrição, a favor ou contra a
Fazenda  Pública,  pode  ser  decretada  de  ofício  com  base  no
art. 219, § 5º, do CPC. 5.  Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1222444 Ministro MAURO
CAMPBELL  MARQUES,   Julgamento:17/04/2012,  Órgão
Julgador:T2 - SEGUNDA TURMA Publicação: DJe 25/04/2012

EXECUÇÃO  FISCAL.  EXTINÇÃO.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  FAZENDA  PÚBLICA.  INOBSERVÂNCIA  DO
RITO PREVISTO NA LEI  Nº 6830/80. Segundo o § 4o do art. 40 da
Lei  nº 6830/80,  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. Caso em que restou inobservado o § 4º do
art. 40 da  LEF, pois  extinta  a  execução  fiscal  sem  oportunizar  a
manifestação da União, impondo-se o provimento do apelo.(TRF 4ª,
AC  9999  RS  0016571-24.2010.404.9999,  Rel.  Juiz  Federal
GUILHERME BELTRAMI, QUARTA TURMA , pub. 23/02/2011)

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FAZENDA
PÚBLICA NÃO INTIMADA. A prescrição intercorrente é a inércia do
credor em impulsionar a execução, ou seja, se esgota na hipótese
em que a parte, devendo realizar ato indispensável à continuidade
do  processo  deixa  de  fazê-lo,  transcorrendo  deste  modo o  lapso
prescricional.  A  regra  contida  no  artigo 40 da  Lei  de  Execuções
Fiscais,  por  se  tratar  de  lei  ordinária,  deve  ser  interpretada  em
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harmonia com o princípio geral da prescrição tributária disposto no
artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, de modo
a não tornar imprescritível  a dívida fiscal  e eternizar  as situações
jurídicas subjetivas. Em sede de execução fiscal a inércia da parte
credora em promover os atos de impulsão processual, por mais de
cinco anos,  pode ser causa suficiente para deflagrar a prescrição
intercorrente,  se  a  parte  interessada,  negligentemente,  deixa  de
proceder aos atos de impulso processual que lhe compete. In casu,
verifica-se que o MM. Juiz a quo não intimou a Fazenda Pública para
se manifestar acerca da extinção do presente feito. Ressalte-se que
não foi obedecido o § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/80. Provimento à
apelação e à remessa necessária.  Decisão unânime.  TRF 2ª,  AC
199951010760203  RJ  1999.51.01.076020-3,  Rel.  Juiz  Federal
Convocado  ANTONIO HENRIQUE C.  DA SILVA,  QuarTA TURMA
ESPECIALIZADA, pub. E-DJF2R - Data::02/03/2011 – Página::154

Pelo exposto,  conhecida a Remessa Oficial,  dou-lhe provimento para,

reformando  a  Sentença,  afastar  a  prescrição  declarada  pelo  Juízo  e  determinar  o

prosseguimento da execução, observado o § 4º, do art. 40, da lei que dispõe sobre a

cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador 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, 07 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR  

J/15
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