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APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA  ATIVA.  CONFIGURAÇÃO.
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.  INCOERÊNCIA  COM  OS
ELEMENTOS DOS AUTOS. MARCO INICIAL PARA
CONTAGEM  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL.
ARQUIVAMENTO DO FEITO.  LAPSO TEMPORAL
NÃO  DECORRIDO.  ANULAÇÃO.
PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO  NA  INSTÂNCIA
INFERIOR. PROVIMENTO.

- Não tendo a sentença recorrida atendido ao disposto
no art. 458, II, do Código de Processo Civil, há óbice
ao  reconhecimento  de  sua  validade,  sendo  a
decretação de sua nulidade se impõe.
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-  O art. 40, da Lei de Execução Fiscal, versa sobre a
ocorrência  da  prescrição  intercorrente,  vislumbrada
quando decorridos 05 (cinco) anos, após a baixa do
feito  para  arquivamento,  sem  restar  evidenciado
impulso da Fazenda Pública, concretizando a inércia
da mesma.

- Em execução fiscal, não tendo sido ultrapassado o
lapso  temporal  de  5  (cinco)  anos  a  contar  do
arquivamento provisório do feito, impossível se falar
em prescrição intercorrente.

Vistos.

O  Município  de  João  Pessoa  ingressou  com  a
presente Execução Fiscal, fl. 02, em desfavor da Massa Falida da Empresa Paraibana
de Autopeças Ltda,  visando ao adimplemento de débito tributário,  nos moldes da
CDA n°  2006/000759,  exercício  2004,  no  valor  de  R$  1.283,69  (um mil  duzentos  e
oitenta e três reais e sessenta e nove centavos).

O Juiz  a quo julgou extinto o processo com resolução
do mérito, nos termos do art. 40, da LEF c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil,
decretando a prescrição intercorrente, fl. 66.

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal interpôs o
recurso apelatório, fls. 68/72, aduzindo, em síntese, a inexistência de prescrição, haja
vista não ter decorrido o lapso de cinco anos entre o arquivamento processual, datada
de 02/07/2014, fl.  63 e a fulminação da pretensão executória.  Logo, não atendida a
determinação prevista no art.  40,  § 4º,  da LEF,  inviável  a decretação da prescrição
intercorrente.  Requer,  ao  final,  o  provimento  da  apelação,  para  anular  o
pronunciamento judicial.

Contrarrazões ausentes, nos moldes do despacho de
fl. 74.

Apelação Cível nº 0915718-25.2006.815.2001                                                                                                                               2



Sem envio à  Procuradoria de Justiça,  em respeito a
Súmula nº 189, do Superior Tribunal de Justiça:  “É desnecessária a intervenção do
Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Sem maiores  delongas,  o  acolhimento  da preliminar
de nulidade da sentença é medida cogente, senão vejamos.

Em primeiro lugar, o art. 458, do Código de Processo
Civil  declina  que  entre  os  elementos  da  sentença,  encontra-se  a  fundamentação,
visando  proporcionar  aos  jurisdicionados  o  controle  dos  julgamentos  dos  órgãos
jurisdicionais, em sintonia com a noção moderna de Estado de Direito, evitando-se,
dessa forma, a prática de arbitrariedades. 

Sob esse prisma, Fredie Didier Jr. assevera:

A exigência da motivação das decisões judiciais tem
dupla função.
Primeiramente,  fala-se  numa  função  endoprocessual,
segundo  a  qual  a  fundamentação  permite  que  as
partes,  conhecendo  as  razões  que  formaram  o
convencimento  do  magistrado,  possam  saber  se  foi
feita uma análise apurada da causa, a fim de controlar
a decisão por meio dos recursos cabíveis, bem como
para  que  os  juízes  de  hierarquia  superior  tenham
subsídios para reformar ou manter essa decisão.
Fala-se  ainda  numa  função  exoprocessual  ou
extraprocessual, pela qual a fundamentação viabiliza o
controle da decisão do magistrado pela via difusa da
democracia participativa, exercida pelo povo em cujo
nome a sentença é pronunciada. Não se pode esquecer

Apelação Cível nº 0915718-25.2006.815.2001                                                                                                                               3



que o magistrado exerce parcela de poder que lhe é
atribuído  (o  poder  jurisdicional),  mas  que pertence,
por  força  do  parágrafo  único  do  art.  1º  da
Constituição Federal, ao povo. (In.  Curso de Direito
Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório,
Teoria  do  Precedente,  Decisão  Judicial,  Coisa
Julgada e Antecipação dos Efeitos de Tutela. 6ª ed.
Vol. 2. Salvador: JusPODIVM, 2011, p. 291-292).

No  caso  dos  autos,  ao  expor  os  motivos  para
reconhecer  a  prescrição  intercorrente  da  dívida  exigida  na  respectiva  Certidão  de
Dívida Ativa – CDA n° 2006/000759, o sentenciante declarou à fl. 66: 

O feito foi ajuizado em 2006, tendo sido suspenso pelo
prazo 01 anos, nos termos do art. 40, da LEF, a pedido
da própria exequente.
(...)
Na hipótese,  restando configurado o lapso temporal
de mais de seis anos desde a data da suspensão do
feito  sem  a  promoção  de  qualquer  diligência  da
exequente  quanto  ao  prosseguimento  da  execução,
impõe-se  a  decretação  da  prescrição  intercorrente,
consoante o § 4°, do art. 40 da LEF.

Acontece que, ao cotejar os dados dos autos, infere-se
que  a  ordem  para  suspensão  decorreu  em  02  de  julho  de  2014,  de  ofício,  pelo
magistrado,  em decorrência  do “deferimento  da habilitação do Município  de João
Pessoa na ação de falência da executada, conforme decisão de fls. 61/62, suspendo a
execução pelo prazo de um ano”, fl. 63.

Como se não bastasse, entre a mencionada suspensão,
datada de 02 de julho de 2014 e o registro da sentença, em 31 de outubro de 2017, não
decorreram os cinco anos para decretação da prescrição intercorrente.

Outrossim, não há que se falar em desídia da Fazenda
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Pública  municipal,  haja  vista  as  inúmeras  petições  atravessadas,  no  sentido  de
resgatar bens suficientes ao adimplemento da dívida, inclusive se habilitando perante
a massa falida da empresa executada, fls. 35/36 e 44/45, com a respectiva habilitação,
fls. 61/62. 

Da prescrição inserta no referido normativo, infere-se
que  o  marco  inicial  da  prescrição  intercorrente,  constitui  a  data  da  decisão  que
ordenar o arquivamento do feito, de forma que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos
contados  a  partir  do  arquivamento, deveria  o  magistrado  determinar  a  oitiva  da
Fazenda Pública, e, sendo o caso, reconhecer a consumação da prescrição, decretando-
a de imediato.

Contudo, não foi o que ocorreu nos autos, pelo exame
das datas acima discriminadas.

Nesse sentido, seguem julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  AUSÊNCIA  DE
ARQUIVAMENTO  PROVISÓRIO,  APÓS  O
TRANSCURSO  DO  PRAZO  DE  01  (UM)  ANO.
TERMO  INICIAL  NÃO  OBSERVADO.  LUSTRO
LEGAL  AINDA  NÃO  DECORRIDO.  EXEQUENTE
QUE PERMANECEU MOVIMENTANDO O FEITO.
PROVIMENTO DO APELO. Conforme o art. 40 da Lei
nº  6.830/80,  o  juiz  suspenderá o curso  da execução,
enquanto  não  for  localizado  o  devedor  ou
encontrados  bens  sobre  os  quais  possa  recair  a
penhora. Decorrido o prazo máximo de um ano, sem
que seja localizado o devedor ou encontrados bens
penhoráveis,  o  juiz  ordenará  o  arquivamento  dos
autos e apenas desta decisão de arquivamento inicia-
se  o  prazo  de  cinco  anos  para  o  advento  da
prescrição  intercorrente. (TJPB;  APL  0007462-
36.1997.815.2001;  Primeira  Câmara  Especializada
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Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 16/09/2014;
Pág. 12) - negritei.

E,

PROCESSSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  Apelação
cível.  Ação  de  execução  fiscal.  Suspensão  e
arquivamento  dos  autos.  Prescrição  intercorrente.
Inocorrência. Prolatação da sentença em data anterior
ao  transcurso  do  prazo.  “error    in   procedendo”.
Invalidação da decisão. Provimento. Conforme o art.
40, da Lei n. º 6.830/80, o juiz suspenderá o curso da
execução, enquanto não for localizado o devedor ou
encontrados  bens  sobre  os  quais  possa  recair  a
penhora.  Decorrido o prazo de um ano, sem que seja
localizado  o  devedor  ou  encontrados  bens
penhoráveis,  o  juiz  ordenará  o  arquivamento  dos
autos,  quando  se  inicia  o  prazo  cinco  anos  para  o
advento da prescrição intercorrente. Se na contagem
dos  prazos,  transcorreu  termo inferior  aos  períodos
somados, deve ser invalidada a decisão. (TJPB;  APL
0001487-74.2008.815.0731;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da
Cunha Ramos; DJPB 04/02/2016; Pág. 15).

A  respeito,  precedente  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO
FISCAL –  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  -  ART.
40, § 4º, DA LEI 6.830/1980 - NORMA DE NATUREZA
PROCESSUAL  -  APLICAÇÃO  IMEDIATA.  1.  A
disposição  contida  no  §  4º  do  art.  40  da  Lei  de
Execuções  Fiscais,  acrescentada  pela  Lei  n.
11.051/2004,  possui  natureza  processual  e,  por  isso,
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deve ser aplicada inclusive nos feitos em tramitação
quando do advento desta última lei, podendo o juiz,
de  ofício,  decretar  a  prescrição  intercorrente,  se  da
decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o
prazo prescricional.  Precedentes.  2.  Recurso especial
não  provido.(STJ  -  REsp  1351013  /  AM,  Rel.  Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).

Assim sendo, não tendo sido ultrapassado o prazo de
cinco anos contados a partir do arquivamento, os autos devem retornar à instância de
origem, a fim de se dar prosseguimento à execução fiscal.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada pelo
Município de João Pessoa, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, a
fim de  desconstituir  a  sentença  proferida,  para  que  o  processo  tenha  seu  regular
prosseguimento. Por conseguinte, julgo prejudicado as demais sublevações recursais.

P. I.

João Pessoa, 1º de agosto de 2017.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado
  Relator
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