
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº0000215-28.1995.815.0011
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora   

  Mônica Figueiredo 
AGRAVADO : Pedro Bezerra Sobrinho 
ORIGEM : Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
JUÍZA : Andréa Carla Mendes Nunes Galdino

AGRAVO  INTERNO.  REMESSA  NECESSÁRIA.
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  NÃO  OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA  DE  TRANSCURSO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL  QUINQUENAL  ENTRE  A
DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO E
A  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.
REFORMA  DA  DECISÃO  AGRAVADA  E  DA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 
 
-  “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”.  (art.  40,  §4º  da  Lei  nº  6.830/80  com a
redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O AGRAVO INTERNO, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 154.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno  interposto  pelo  Estado  da  Paraíba

contra  a  Decisão  Monocrática  deste  Relator  (fls.  138/139),  que  desproveu  a

Remessa Necessária e confirmou a Sentença prolatada pela Juíza da 1ª Vara da
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Fazenda  Pública  de  Campina  Grande,  julgando  extinto  o  processo  com

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, 174 do CTN e art. 40

da LEF, em razão da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o Agravante argui, preliminarmente, afronta ao

disposto no artigo 10 do NCPC. No mérito,  alega a ausência de inércia da

Fazenda Pública e a inocorrência da prescrição (fls. 142/149). 

É o relatório. 

VOTO

DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC

Não vislumbro ofensa ao artigo 10 do NCPC, o qual dispõe: 

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do
qual não se tenha dado às partes oportunidade de
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre
a qual deva decidir de ofício. 

A Sentença, prolatada às fls. 124/126, reconheceu a prescrição

intercorrente e extinguiu o processo com este fundamento. 

Porém, anteriormente, em despacho prolatado à fl. 116, a Juíza

determinou  a  intimação  da  Fazenda  Pública  para  se  pronunciar  sobre  a

possível prescrição intercorrente. 

Isto posto, rejeito a preliminar. 

MÉRITO

Assiste razão ao Agravante. 

Revendo  o  caderno  processual,  observa-se  que  entre  a
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Decisão  que  determinou  o  arquivamento  do  feito  (fls.  112/114),  datada  em

13/08/2010, e a Sentença, prolatada em 19/08/2014, não transcorreu o prazo

prescricional de 5 (cinco) anos, além do que a Fazenda Pública se manifestou

dentro deste período (fls. 117/118), requerendo a penhora e bloqueio on-line de

bens do Executado .  

Apesar do processo está tramitando desde 1995, o artigo 40,

§4º da Lei de Execução Fiscal determina que o termo a quo para a contagem

do  prazo  da  prescrição  intercorrente  é  a  Decisão  que  determina  o

arquivamento. Confira-se: 

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.

    § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano,
sem que seja localizado o devedor ou encontrados
bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento
dos autos.

    § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo,
o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos
para prosseguimento da execução.

    §  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)

    § 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)

Assim, não transcorrido este lapso temporal entre a Decisão de

arquivamento e a Sentença, devem ser acolhidos os argumentos da Fazenda
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Pública.

Nesse sentido: 

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
INEXISTÊNCIA  DE  ORDEM  JUDICIAL  DE
SUSPENSÃO  OU  DE  ARQUIVAMENTO.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  NÃO-
OCORRÊNCIA.
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,  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. A prescrição intercorrente pressupõe
a prescrição interrompida  que recomeçou a  correr,
bem como o  arquivamento  provisório  da  execução
fiscal por prazo superior a cinco anos, por inércia da
Fazenda Pública.
2.  No  caso  concreto,  embora  não  tenha  sido
determinada a suspensão do processo, tampouco o
arquivamento provisório dos autos, o Juiz da primeira
instância, após a manifestação da Fazenda Nacional,
decretou  de  ofício  a  prescrição  intercorrente  e
extinguiu a execução fiscal.  Ao manter a sentença,
não  obstante  a  inexistência  de  ordem  judicial  de
suspensão  ou  de  arquivamento  da  execução,  o
Tribunal de origem acabou por contrariar o art. 40 da
Lei n. 6.830/80.
3. Recurso especial provido.
(REsp  1259811/CE,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

 

Desse modo, deve ser reformada a Sentença que extinguiu o

processo, com fundamento na prescrição intercorrente, uma vez que esta não

se operou no caso concreto. 

Ante  o  exposto, PROVEJO  O  AGRAVO  INTERNO  e,

consequentemente, a Apelação Cível, para reformar a Sentença de primeiro

grau e dar continuidade a execução.
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É o voto.

“Deu-se  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do
relator. Unânime”. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o 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, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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