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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
EXECUÇÃO FISCAL.  AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO ESTADO. COMANDO DO ART. 183
DO  NCPC  E  ART.  25  DA  LEF.   NULIDADE
ABSOLUTA  DE  ATOS  PRATICADOS.
DESCONSTITUIÇÃO  DO  ACÓRDÃO.  EFEITO
MODIFICATIVO. ACOLHIMENTO.

- De acordo com o art. 183 do NCPC, o Estado
tem a prerrogativa de ser intimado pessoalmente dos
atos judiciais.

- A ausência de intimação pessoal da Fazenda
Pública,  conforme  previsão  do  art.  25  da  Lei  nº
6.830/80, impede a fluência do transcurso do prazo
prescricional,  de  modo  que  deve  ser  afastada  o
reconhecimento  da  prescrição  quando  no  período
imputado  como  inerte  não  ocorreu  a  devida
intimação pessoal  do  ente  fazendário..  2.  Recurso
conhecido  e  provido.  (TJ-DF  -  APC:
20150111285902,  Relator:  GISLENE  PINHEIRO,
Data de Julgamento: 27/01/2016,  2ª Turma Cível,
Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2016 .
Pág.: 172)

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, ACOLHER os Embargos, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.114.

RELATÓRIO
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Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos

interpostos pelo ESTADO DA PARAÍBA às fls. 147/149, em face do Acórdão de

fls.  142/144 que desproveu o Apelo,  mantendo o entendimento do primeiro

grau de que houve prescrição intercorrente.

Em suas razões, sustenta ausência de intimação pessoal  do

ente  público,  na  forma  prevista  no  §  4º,  art.  40  da  LEF.  Por  fim,  pede  o

acolhimento  dos  Embargos,  a  fim  de  ser  suprida  a  omissão  apontada,

atribuindo-lhes efeito modificativo, para que seja reconhecida a nulidade das

Decisões sem a intimação pessoal da Fazenda Publica.

Apesar  de  intimado,  o  Promovente  não  apresentou

contrarrazões aos Embargos, certidão de fl. 111.

 

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, esclareço que a análise da controvérsia recursal

será feita de acordo com as regras do Novo Código de Processo Civil, tendo

em vista que a legislação processual que rege os recursos é aquela da data do

registro da Decisão em cartório, que ocorreu no dia 13 de abril de 2016 (f. 68). 

De fato, o Estado não foi intimado pessoalmente da Decisão de

suspensão do processo, bem como de seu adiamento (fls. 62/65).

De  acordo  com  o  art.  183  do  NCPC,  o  Estado  tem  a

prerrogativa de ser intimado pessoalmente dos atos judiciais.

Art.  183.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal,  os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas  manifestações  processuais, cuja  contagem  terá
início a partir da intimação pessoal.
§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico.
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§ 2º Não  se aplica  o  benefício  da contagem em dobro
quando  a  lei  estabelecer,  de  forma  expressa,  prazo
próprio para o ente público.

No mais, mesmo considerando que a decisão de suspensão do

processo  foi  anterior  a  aplicação  do  NCPC,  é  fato  incontroverso,  na

jurisprudência dos nossos tribunais, que a intimação da Fazenda Pública, em

processo de Execução Fiscal, é pessoal. 

É assim que preceitua o art. 25 da LEF:

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

 

Nesse sentido, jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  ART.  25  DA  LEF.  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
SENTENÇA  CASSADA.  1.  A  ausência  de  intimação
pessoal  da  Fazenda Pública,  conforme previsão do
art.  25  da  Lei  nº  6.830/80,  impede  a  fluência  do
transcurso do prazo prescricional, de modo que deve
ser afastada o reconhecimento da prescrição quando
no  período  imputado  como  inerte  não  ocorreu  a
devida  intimação  pessoal  do  ente  fazendário..  2.
Recurso  conhecido  e  provido.  (TJ-DF  -  APC:
20150111285902, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de
Julgamento:  27/01/2016,   2ª  Turma  Cível,  Data  de
Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2016 . Pág.: 172)

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  REPRESENTANTE
JUDICIAL  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  INOBSERVÂNCIA
DO ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº 6.830/80. NULIDADE
DO  PROCESSO  A  PARTIR  DO  ATO  VICIADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES.
-  Em ação de execução fiscal,  deve-se observar  os
termos do art. 25, caput, da Lei nº 6.830/80, segundo o
qual, qualquer intimação ao representante judicial da
Fazenda Pública deve ser feita pessoalmente. (TJ-RN
-  AC:  43516  RN  2011.004351-6,  Relator:  Juiz  Nilson
Cavalcanti  (Convocado),  Data  de  Julgamento:
31/05/2011,  2ª Câmara Cível, ) 

Presentes, portanto, os pressupostos legais de cabimento dos

Embargos, nos termos do art. 1.022 do NCPC, exigindo seu acolhimento em
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face da omissão apontada. Nulidade, em suma, que impõe ser declarada, pois

evidente o prejuízo ao regular processamento do feito.

Diante  do  exposto,  ACOLHO os  presentes  Embargos  de

Declaração, atribuindo-lhes efeito modificativo, para anular os atos praticados a

partir  da  fl.  63,  incluindo-se,  logicamente,  a  desconstituição  do  Acórdão

Embargado (fls. 91/92), e determinar o regular processamento do feito.  

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, Procuradora 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, 22 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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