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APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE.  RECONHECIMENTO  NA  INSTÂNCIA  A 
QUO.  OBSERVÂNCIA  DE  TODOS  OS  PROCEDIMENTOS  DO 
ART.  40,  CAPUT,  E  PARÁGRAFOS,  DA  LEI  6.830/80. 
DESNECESSIDADE.  DESPACHO  DE  SUSPENSÃO  DO  FEITO. 
DISPENSABILIDADE.  CONSTATAÇÃO  DO  PRAZO  DE  05 
(CINCO) ANOS APÓS O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO 
PROCESSO.  CARACTERIZAÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO.

-  “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)” (Art. 40, da Lei nº 6.830/80).

- Pela leitura do art. 40 da Lei 6.830/80, extrai-se que para a decretação 
da prescrição contra a fazenda pública,  a suspensão do feito executivo 
pelo prazo de 01 (um) ano apenas é necessária quando não encontrado o 



devedor  ou  bens  para  serem penhorados,  de  modo  que  em hipóteses 
diversas é desnecessário o sobrestamento do processo, bastando, apenas, 
a caracterização da inércia do ente fazendário pelo lapso temporal de 05 
(cinco) anos a contar do arquivamento.

-  “É cabível  a  decretação da prescrição intercorrente  por inércia da  
Fazenda Pública, mesmo em hipótese diversa daquela regulada na Lei  
de  Execuções  Fiscais.  O  art.  40  da  LEF  tão  somente  disciplina  o  
procedimento para decretar-se a prescrição contra a Fazenda Pública  
quando não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados. Na  
hipótese,  não cabia  a  suspensão do processo pelo  prazo de  um ano,  
consoante os termos do art. 40, §§ 1º e 2º da Lei 6.830/1980, cumprindo,  
apenas  a  verificação  do  transcurso  do  prazo  de  5  anos  de  inércia  
processual a partir do inadimplemento do agravado junto ao programa  
de parcelamento (Refis) para caracterização da prescrição da pretensão  
executiva.” (STJ. AgRg no REsp 1284357 / SC. Rel. Min. Castro Meira. 
J. em 28/08/2012).

V I S T O S    

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Paraíba, desafiando 
sentença lançada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sousa que, nos autos da 
execução fiscal movida em face de F. Pordeus e Cia, reconheceu a prescrição intercorrente do 
feito executivo.

O recorrente alega que o Magistrado de base deixou de observar todos os 
procedimentos da Lei nº 6.830/1980, porquanto não determinou a suspensão do processo pelo 
prazo de 01 (um) ano. 

Logo em seguida proclama que “ainda que considerássemos que o prazo  
de suspensão estaria dentro do prazo de arquivamento, perceber-se-ia facilmente que não  
decorreu tempo suficiente para consumação da prescrição, haja vista que, considerando a  
suspensão teria ocorrido em 08/11/2011, o prazo anula terminaria no dia 08/11/2002, data  
em que começaria a correr o prazo prescricional quinquenal. Assim, o quinquênio terminaria  
em 08/11/2007.” - fls. 85.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso apelatório, no sentido de 
reformar o decreto sentencial e terminar o prosseguimento da execução fiscal – fls. 81/85.

Contrarrazões recursais – fls. 89/92.

É o Relatório.  DECIDO:

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando a análise 
meritória monocrática,  na forma permissiva do  caput, do art.  557, do Código de Processo 
Civil, com espeque na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:



“Art.  557. O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou  
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

Conforme visto, o ente estatal alega que o Magistrado de base deixou de 
observar  todos  os  procedimentos  da  Lei  nº  6.830/1980,  porquanto  não  determinou  a 
suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Vejamos o teor do artigo 40 da declinada norma:

“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)”

Pela  leitura  do  dispositivo  supra,  extrai-se  que  para  a  decretação  da 
prescrição contra a fazenda pública, a suspensão do feito executivo pelo prazo de 01 (um) ano 
apenas é necessária quando não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, de 
modo  que em hipóteses  diversas  é  desnecessário  o sobrestamento  do  processo,  bastando, 
apenas, a caracterização da inércia do ente fazendário pelo lapso temporal de 05 (cinco) anos 
a contar do arquivamento.

Nesse sentido, trago à baila aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PARCELAMENTO.  REFIS.  
INADIMPLEMENTO. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE CINCO  
ANOS.   PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  DECRETAÇÃO.  
POSSIBILIDADE.
1. O acórdão recorrido confirmou a prescrição da pretensão executiva  
em face  da ocorrência  do transcurso do  prazo  de 5  anos  de  inércia  
processual, considerando o reinício do prazo prescricional a partir do  
inadimplemento  da  executada  junto  ao  programa  de  parcelamento  
(Refis).



2. A reabertura do prazo prescricional é a partir do inadimplemento do  
contribuinte  a  programas  de  parcelamento  de  débito  tributário.  
Precedentes.
3.  É cabível  a decretação da prescrição intercorrente por inércia da  
Fazenda Pública, mesmo em hipótese diversa daquela regulada na Lei  
de  Execuções  Fiscais.  O  art.  40  da  LEF  tão  somente  disciplina  o  
procedimento para decretar-se a prescrição contra a Fazenda Pública  
quando não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados.
4.  Na hipótese, não cabia a suspensão do processo pelo prazo de um  
ano,  consoante  os  termos do art.  40,  §§  1º  e  2º  da Lei  6.830/1980,  
cumprindo, apenas a verificação do transcurso do prazo de 5 anos de  
inércia processual a partir do inadimplemento do agravado junto ao  
programa de parcelamento (Refis) para caracterização da prescrição  
da pretensão executiva.
5. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no REsp 1284357 / SC. 
Rel. Min. Castro Meira. J. em 28/08/2012). Grifei.

No caso dos autos, verifica-se que, tendo em vista o imbróglio criado no 
processo  em virtude  da  ausência  de  recolhimento  das  diligências,  o  Magistrado  de  base 
determinou  o  arquivamento  do  feito  fiscal,  sem baixa  na  distribuição,  cuja  intimação  do 
Estado da Paraíba ocorreu em 07/11/2001 – fls. 44 v.

Logo em seguida, às fls. 46, verifica-se que a execução ficou paralisada 
por mais de 05 (cinco) anos, sem nenhuma providência por parte do este estatal, razão pela 
qual agiu com acerto o Juízo  a quo ao decretar  a prescrição intercorrente,  em virtude da 
inércia do apelante.

Ainda: 

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO  
EXEQÜENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE OITO  
ANOS.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  CARACTERIZADA.  
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(...)
2. Cuida-se de ação executiva proposta para cobrança de IPTU e taxa  
de coleta de lixo referente ao exercício de 1985. Do exame dos autos  
verifica-se  que:  a)  a  Fazenda  Municipal  constituiu  o  seu  crédito  em  
01/07/1986 e ajuizou a execução fiscal em 11/04/1991, sendo os autos  
remetidos ao contador nessa mesma data; b) em 02 de agosto de 1993, a  
executada,  ora  recorrente,  compareceu  espontaneamente  aos  autos,  
alegando  não  ser  devedora  do  tributo  cobrado  (fl.  6);  c)  em  10  de  
setembro  de  1993,  o  procurador  municipal  apresentou  petição  
requerendo a penhora do imóvel da executada (fl. 22/22v); d) deferida a  
penhora do imóvel, foram os autos remetidos novamente à Contadoria  
em 13 de maio de 1997  (fl.  23), e) em 28 de maio de 1997 os autos  
retornaram ao cartório onde ficaram paralisados até 25 de outubro de  
2005  quando  então,  foi  juntada  a  petição  de  exceção  de  pré-
executividade  apresentada   pela  executada,  alegando  a  prescrição  
intercorrente.
3.  Paralisado o processo por mais de oito anos  sem que a exeqüente  
promova nenhum ato ou  procedimento para impulsionar o andamento  



do feito, fica caracterizada a prescrição intercorrente uma vez que o  
uma vez  que "o princípio  do impulso oficial  não é absoluto” (Resp  
502732 / PR; Rel. Min. Franciulli Netto, DJU 29.03.2004).
4. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 978415 / RJ. Rel. Min. José 
Delgado. J. em 01/04/2008). Grifei.

Por último, colaciono recentíssimo julgado do Tribunal Mineiro:

“EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  
OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DESPACHO DE  
SUSPENSÃO DO FEITO.  DISPENSÁVEL.  HIPÓTESE DIVERSA DO  
ART. 40 DA LEF. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É  
possível o reconhecimento da prescrição intercorrente,  por inércia da  
fazenda pública, mesmo em hipótese diversa daquela regulada na lei de  
execuções  fiscais.  2.  O  art.  40  da  LEF  disciplina  tão-somente  o  
procedimento  para decretar-se a prescrição contra a fazenda pública  
quando não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados. 3. 
Instada a se manifestar sobre o decurso de prazo para o executado  
pagar  o  débito  ou  embargar,  mas  permanecendo  inerte  a  Fazenda  
Pública,  por  quase  sete  anos,  inafastável  o  reconhecimento  da  
prescrição  intercorrente.  Dispensável  nesta  hipótese  o  despacho  de  
suspensão do feito.” (TJMG.  APCV nº  1.0145.06.337648-0/001. Rel. 
Des. Marcelo Rodrigues. J. em 14/01/2014). Grifei.

Dito isso,  deve a  sentença  de primeiro  grau ser  mantida,  porquanto a 
prescrição intercorrente foi corretamente verificada no presente caso.

Diante de todo o exposto, utilizo-me do caput, do art. 557, do CPC, para, 
com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, negar seguimento ao  recurso 
apelatório.

Publique-se.

 Intime-se.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

          José Ricardo Porto
      Desembargador Relator
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