
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Apelação Cível nº 0000967-92.2004.815.0331 – 4ª Vara de Santa Rita.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz
Apelante: Estado da Paraíba.
Procuradora: Adlany Alves Xavier.
Apelado: J M Fernandes e Filhos Ltda.
Defensora Pública: Eliane Menezes Cavalcanti.

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
SUSPENSÃO DO PROCESSO COM POSTERIOR 
ARQUIVAMENTO.  RECONHECIMENTO  DE 
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  SENTENÇA 
PELA  EXTINÇÃO  COM  RESOLUÇÃO  DE 
MÉRITO.  APELAÇÃO  CÍVEL. AUSÊNCIA  DE 
INTIMAÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA  DO 
DESPACHO  DE  SUSPENSÃO  PROCESSUAL. 
SUSPENSÃO  NÃO  REQUERIDA  PELA 
EXEQUENTE.  DESCUMPRIMENTO  DO  §1º  DO 
ART.  40  DA  LEI  Nº  6.830/80.  ERRO  NO 
PROCEDIMENTO.  PRECEDENTES  DO  STJ. 
ANULAÇÃO  DOS  ATOS  PROCESSUAIS. 
NECESSIDADE. PROVIMENTO  MONOCRÁTICO 
DO APELO.

1.  A intimação da  suspensão processual,  de que 
trata o § 1º do art. 40 da Lei nº 6.830/80,  somente 
será desnecessária quando o ato é decorrente de 
requerimento da própria Fazenda Pública, segundo 
os precedentes do STJ  (AgRg-AREsp 209.224 e 
AgRg no AREsp 171502).

2.  Caso  contrário,  a  comunicação  é  medida 
indispensável  e o  arquivamento  procedido  nos 
termos do §2º1 do referido art. 40, representa vício 
de  procedimento que  inicia, equivocadamente,  a 

1 § 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.
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contagem  do  prazo  prescricional  (STJ:  REsp 
1026885/SP e REsp 1247951/MG).

VISTOS ETC.
Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  ESTADO  DA 

PARAÍBA em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução 
Fiscal  nº 033.2004.000.967-3,  do juízo da 4ª Vara da Comarca de Santa 
Rita,  contra J M FERNANDES E FILHOS LTDA.

A presente demanda fora ajuizada  (fls.  02/03) para cobrar 
crédito tributário referente à ICMS, inscrito na Dívida Ativa em 26 de maio 
de  2003,  no  valor  de  R$694,96 (seiscentos  e  noventa  e  quatro  reais  e 
noventa e seis centavos).

O mandado de citação  da pessoa jurídica não foi cumprido 
visto o  estabelecimento  não mais estar  localizado no endereço indicado 
pela Fazenda Pública (Certidão às fls. 06-V). 

Citação dos corresponsáveis requerida (fls. 09)  e efetivada 
em nome de  Carlos Alberto de O. Fernandes (Por via postal – fls. 17), 
José de Meira Fernandes e Alberto Carlos de O. Fernandes (Por Edital 
– fls. 39).

Nomeação  de  Defensor  Público  (fls.  42)  com  oferta  de 
defesa (fls. 43).

Restando  frustrada  a  constrição  de  bens  do  devedor, 
suspendeu-se o feito, nos termos do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80, em 
20/10/2006.

Manifestação da Exequente pela inocorrência da prescrição 
(fls. 50/53).

Transcorrido  lapso  superior  à  5  (cinco)  anos  da  data  da 
suspensão do processo, o juízo sentenciante julgou extinta a execução (fls. 
56/57), com resolução de mérito, por entender ter se operado a prescrição 
intercorrente.

Inconformado  com  a  decisão,  a  Exequente  apelou  (fls. 
58/62)  aduzindo  que  fora  inobservado  o  disposto  no  art.  40  da  Lei  nº 
6.830/80,  não tendo sido intimada a Fazenda  Pública do despacho que 
determinou  a  suspensão  processual.  Assim,  não  haveria  se  operado  a 
prescrição,  devendo a sentença ser reformada para que se determine a 
continuação do procedimento executório.

Contrarrazões às fls. 66/68.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça (fls. 
73/74) opinou pelo desprovimento do recurso.
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É o breve relatório.

DECIDO

Com razão a Apelante. O § 1º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, 
ao tratar da suspensão do processo de execução fiscal, determina que a 
Fazenda  Pública  deverá  ser  intimada  do  despacho  respectivo.  Assim 
estabelece:

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.

Compulsando  os  autos,  verifico  que  o  juízo  processante 
omitiu-se nesse mister, inclusive determinando, no mesmo despacho (fls. 
47), o arquivamento provisório automático, dando início ao transcurso do 
lapso prescricional, sem prévio conhecimento da Exequente para a adoção 
das medidas pertinentes.

Do  caderno  ainda  se  depreende  que  a suspensão 
processual  não  foi  solicitada  pela  Apelante,  somente  sendo 
desnecessária sua intimação quando o ato é decorrente de requerimento 
de sua autoria, segundo os precedentes do STJ, abaixo colacionados:

É  despicienda  a  intimação  da  Fazenda  Pública  da 
suspensão  por  ela  mesma  requerida,  bem  como  do 
arquivamento, pois este último decorre automaticamente do 
transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 
nº 314/STJ, in verbis: "em execução fiscal, não localizados 
bens  penhoráveis,  suspende-se  o  processo  por  um  ano, 
findo  o  qual  se  inicia  o  prazo  da  prescrição  qüinqüenal 
intercorrente".  3.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ; 
AgRg-AREsp 209.224; Proc. 2012/0155074-0; RS; Primeira 
Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 10/10/2013; Pág. 
1922). [Em destaque].

Em tal  hipótese,  a  jurisprudência  do  STJ não  diverge  da 
conclusão  de  que  é  desnecessário  intimar  a  Fazenda 
Pública da suspensão da Execução Fiscal  por ela própria 
solicitada. (STJ,  AgRg  no  AREsp:  171502  RO 
2012/0090208-0,  Relator:  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
Data de Julgamento: 18/09/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 24/09/2012). [Em destaque].
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Compete à Fazenda Pública, na primeira oportunidade em 
que  se  manifestar  nos  autos  após  a  decretação  da 
prescrição, alegar as causas suspensivas e/ou interruptivas 
do prazo prescricional  que alegaria  acaso fosse intimada. 
Não  o  fazendo,  resta  não  demonstrado  seu  interesse 
recursal e preclusa a matéria, tendo em vista a ausência de 
prejuízo. Homenagem ao princípio da instrumentalidade das 
formas.  Precedentes:  AgRg  no  REsp  1271917  /  PE, 
Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Humberto  Martins,  julgado  em 
16.02.2012; AgRg no REsp 1187156 / GO, Primeira Turma, 
Rel.  Min.  Benedito  Gonçalves,  julgado  em  17.08.2010;  e 
AgRg no REsp 1157760 /  MT, Segunda Turma, Rel.  Min. 
Herman Benjamin, julgado em 23.02.2010; entre outros. 4. 
Agravo  regimental  não  provido.  (STJ,  AgRg  no  AREsp 
148.729/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/06/2012,  DJe 
13/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.  EXECUÇÃO FISCAL. 
SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 40 
DA  LEF.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  FAZENDA 
PÚBLICA.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  AFASTADA. 
[…],É ilegal  a decretação da prescrição intercorrente se a 
Fazenda Pública não tinha ciência inequívoca da suspensão 
do processo nos termos do artigo 40, § 1º, da Lei 6.830/80, 
porquanto  requerida  a  suspensão  do  feito  executivo  por 
prazo  certo  e  fim  específico,  não  tendo  havido  a 
comunicação pessoal  dos atos processuais subsequentes. 
(STJ,  REsp  1247951/MG,  Rel.  Ministro  CASTRO MEIRA, 
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  20/09/2011,  DJe 
22/11/2011)

A  prescrição  intercorrente  pressupõe  inércia  da  Fazenda 
Pública exeqüente, que não se caracteriza quando ela não 
foi  validamente  intimada  da  suspensão  do  processo  de 
execução.  (STJ,  REsp 1026885/SP,  Rel.  Ministra  ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 
26/11/2008).

Dessa forma, o arquivamento procedido nos termos do §2º2 
do  referido  art.  40,  representou  vício de  procedimento que  iniciou, 
equivocadamente, a contagem do prazo prescricional.

Na primeira oportunidade, a Exequente/Apelada insurgiu-se 
contra  o  erro,  apontando a  inexistência  de  prescrição  e  requerendo 
medidas  de  constrição  patrimonial  (fls.  50/53).  Assim,  demonstrou 
interesse inequívoco em prosseguir com a execução.
2 § 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.
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Importante  anotar,  inclusive,  que  a  manifestação  ocorreu 
antes do decurso do aludido prazo prescricional,  conforme se conclui da 
análise dos marcos temporais.

Pelo que se extrai, a execução foi suspensa em 20/10/2006 
(fls. 47), com  arquivamento automático em  20/10/2007.  Sendo assim,  a 
prescrição  somente  ocorreria  em  20/10/2012  (cinco  anos  após  o 
arquivamento).  Ocorre que  a manifestação da Administração se deu em 
Agosto/2012, portanto, meses antes do prazo fatal.

Diante do cenário posto,  resta evidente que não ocorreu a 
prescrição  intercorrente,  devendo  a  sentença  ser  anulada  para  que  a 
execução possa ter seu trâmite regular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,  com fundamento no §1º-A do art.  557 do 
CPC, DOU PROVIMENTO MONOCRÁTICO AO APELO, para reconhecer 
o  erro  in  procedendo  e anular os  atos  processuais  realizados  após  o 
despacho de fls. 47 (suspensão processual), devendo a Fazenda Pública 
ser intimada de seu teor,  em cumprimento ao  § 1º do art.  40 da Lei  nº 
6.830/80.

P.I.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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