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APELADO :AJN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
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TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL CIVIL.  Execução  fiscal.  ICMS.
Apelação  cível.  Prescrição.  Decretação  sem  oitiva  prévia  da
fazenda pública. Imprescindibilidade da configuração de desídia
pelo promovente. Inobservância do disposto no §4º, do art. 40, da
lei n.º 6.830/1980. Decisão Surpresa. Nulidade. Provimento.

-A prescrição intercorrente, de que trata o art. 40, § 4º da LEF,
somente  restará  configurada,  de  acordo  com  orientação  da
Súmula n. 314 do STJ, quando o procedimento do executivo fiscal
ficar  paralisado  por  mais  de  05  (cinco)  anos,  por  desídia  da
Fazenda Pública, após o prazo de suspensão e arquivamento de
01 (um) ano.

-A finalidade legislativa da previsão de prévia oitiva da Fazenda
Pública, para a decretação da prescrição intercorrente, consiste
justamente no fato de que a sua apreciação requer um juízo além
da  mera  constatação  dos  períodos  interruptivos  e  do  decurso
temporal.  O  contraditório  prévio  é,  portanto,  essencial  e
fundamental  para  que  a  parte,  prejudicada  com a  decretação,
tenha a efetiva possibilidade de convencer o magistrado de que
não houve inércia em sua conduta processual.

- Apelo provido.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto
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do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fs. 73/83) interposta pelo Estado da
Paraíba contra  sentença  proferida  pelo  Juiz  da  1ª  Vara  de  Executivos  Fiscais  da
Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de AJN IND. E
COM.  DE  ALIMENTOS  LTDA.,  extinguiu  o  feito,  reconhecendo  a  incidência  da
prescrição intercorrente (fs. 70/71). 

Em  suas  razões,  alega  que  a  presente  execução  fiscal  teve
suspenso o processo em 02/08/2012, extinguindo-a o juízo a quo em 11/04/2016, com
fundamento  na  prescrição  intercorrente.  Sustenta  o  equívoco  da  decisão  por  ter
promovido todos os meios possíveis e lícitos para o regular andamento processual.

Aduz, ainda, que da determinação de suspensão dos autos e do
encaminhamento  daqueles  ao  arquivo  provisório,  não  houve  intimação  pessoal  da
Fazenda Pública, violando-se os termos do art. 25 da Lei nº6.830/90. 

Conclui,  assim,  não  ter  transcorrido  o  lapso  prescricional
intercorrente, seja pelo decurso do tempo seja pela ausência de inércia de sua parte.
Destacando a ausência de oitiva prévia, conforme disposto no §4º do art. 40 da Lei de
Execuções Fiscais. Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas às fs.85/88.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  por
entender  que  na  hipótese,  inexiste  o  interesse  público  primário,  pugnou  pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação quanto ao mérito (f.93).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O apelo deve ser provido

Satisfeitos  os  pressupostos  condicionantes  da  admissibilidade,
conheço do recurso.

Conforme relatado, em seu apelo, o ente público, além de alegar
a nulidade por ausência de intimação pessoal prévia nos termos do §4º do art. 40 da
Lei de Execução Fiscal, ainda argumenta que não ocorreu desídia de sua parte que
justificasse a prescrição intercorrente.

No caso dos autos, o juízo a quo ordenou, de ofício, a suspensão
do feito com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (fls. 69), em 02/08/2012. 

Logo em seguida, sem qualquer provocação do promovente para
impulsionamento da demanda ou mesmo manifestação prévia acerca da prescrição
intercorrente,  a  despeito  de  já  vigente  o  Novo  Código  de  Processo  Civil,  cujo
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procedimento é aplicável imediatamente às demandas em curso, o juízo a quo proferiu
sentença definitiva, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva (fs. 71/71v).

Pois bem.

A Lei  de Execução Fiscal  – buscando efetivar os princípios da
segurança jurídica e da celeridade na tramitação processual, bem como destinar os
esforços judiciários para as causas em que o credor demonstre o efetivo interesse na
busca de sua pretensão, sem esquecer a razoabilidade na espera de um prazo mínimo
para a possibilidade de decretação de inércia atribuída ao promovente – estabelece o
mecanismo de suspensão do curso da execução em caso de não serem encontrados o
devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora. Este período suspensivo tem
duração de um ano, não correndo o prazo prescricional durante seu transcurso.

Assim, estabelece o art. 40 da referida Lei:

“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)”.

Em se passando o prazo de suspensão e ainda tendo decorrido
mais de 05 (cinco) anos do fim deste, permanecendo sem localização o devedor ou os
respectivos  bens  por  evidente  desídia  do  credor  em promover  medidas  efetivas  e
concretas para o deslinde do feito, o magistrado, após a oitiva da Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer o decurso do prazo prescricional verificado no decorrer
da  ação,  instituto  este  denominado  de  prescrição  intercorrente,  expressamente
estabelecida no § 4º do dispositivo legal acima transcrito.
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Sobre o assunto, há inclusive entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça, em que se afirma que, ao final do prazo anual de suspensão do
curso executivo, inicia-se o lapso de prescrição quinquenal intercorrente. Eis os termos
da Súmula nº 314:

“Súmula nº 314, STJ. Execução Fiscal -  Não Localizados Bens
Penhoráveis  -  Suspensão  do  Processo  -  Prazo  da  Prescrição
Quinquenal Intercorrente.

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-
se  o  processo  por  um ano,  findo  o  qual  se  inicia  o  prazo  da
prescrição quinquenal intercorrente”.

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, o entendimento
pacífico  no  sentido  de  ser  desnecessária  a  intimação  da  Fazenda  quanto  ao
arquivamento do feito em se tratando de suspensão por ela mesma requerida. Tal linha
de raciocínio se coaduna perfeitamente com o princípio da boa-fé processual, haja vista
que, sendo a suspensão requerida pelo próprio exequente, este já possui prévia ciência
acerca da paralisação do feito, sendo o arquivamento uma consequência automática
do mero decurso de tempo.

A propósito, confira-se o julgado:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  ALEGAÇÕES
GENÉRICAS  DE  OFENSA AO  ART.  535  DO  CPC.  SÚMULA
284/STF.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE RECONHECIDA. PARALISAÇÃO DO FEITO
POR MAIS DE 5 ANOS. SÚMULA 314/STJ. SOBRESTAMENTO.
DESNECESSIDADE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA
7/STJ.
1. Não se pode conhecer da alegada ofensa ao art. 535 do CPC,
porquanto  as  razões  do  recurso  são  genéricas  e  não  indicam
objetivamente  de  que  forma  teria  havido  omissão  e  qual  a
relevância  do  ponto,  em  tese  omitido,  para  o  deslinde  da
controvérsia. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF.
2.  Esta  Corte  possui  entendimento  pacífico  quanto  à
desnecessidade de intimação do credor do arquivamento do feito
executivo,  após  o  período  da  suspensão  por  ele  mesmo
requerida,  uma vez  que o referido  arquivamento  é  automático.
Súmula 314/STJ.
3.  Consigne-se  que  a  jurisprudência  do  STJ  reconhece  que
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição
intercorrente  na  execução  fiscal,  não  bastando  o  mero  lapso
temporal.
4.  Nesse  diapasão,  se  a  conclusão  do  Tribunal  a  quo  foi  no
sentido  de  que  a  prescrição  ocorreu  por  culpa  exclusiva  da
exequente  -  sem  que  a  União  produzisse  prova  prática  de
qualquer  diligência  para  impulsionar  o  prosseguimento  da
Execução Fiscal sob foco (fl. 173, e-STJ) -, conclusão em sentido
contrário é inviável em Recurso Especial, porquanto demandaria
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reexame  da  seara  fático-probatória  dos  autos,  o  que  atrai  a
incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo Regimental não provido”.
(STJ,  AgRg  no  REsp  1515261/PE,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  07/05/2015,  DJe
22/05/2015).

Há  de  se  registrar  que,  para  a  configuração  da  prescrição
intercorrente, o simples decurso de tempo não é suficiente, sendo imprescindível  a
verificação de inércia injustificada do ente exequente no transcorrer do lapso temporal.

Com o advento da Nova Codificação, sequer a prescrição “direta”
poderá ser decretada antes que seja dada às partes a oportunidade de manifestação,
salvo em se tratando de julgamento liminar de improcedência, por força de expressa
previsão do parágrafo único do art. 487 da Lei nº 13.105/2015, in verbis: “ressalvada a
hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem
que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”. 

Em  meio  à  consolidação  de  um  novo  cenário  de  normas
fundamentais do processo civil, há de ser necessariamente revisitado o tema do dever
de  consulta  antes  da  decretação  da  prescrição  intercorrente  na  execução  fiscal,
havendo  de  se  pensar  o  regramento  procedimental  à  luz  dos  princípios  e  regras
estampados no Código de Processo Civil de 2015.

Ora, é justamente essa a intenção do legislador ao exigir a prévia
oitiva da Fazenda, ou seja,  permitir  que, antes que lhe seja proferida uma decisão
surpresa que lhe é contrária, oportunizar a argumentação no sentido da inocorrência de
inércia, garantindo um efetivo contraditório, mediante a busca pelo convencimento do
magistrado condutor da demanda. 

Assim  sendo,  o  prejuízo  na  inobservância  procedimental  é
evidente, uma vez que a condução processual perante o juízo a quo impossibilitou a
parte  credora que apresentasse argumentos que pudessem levar  à  conclusão pela
inexistência  de  inércia  e,  consequentemente,  de  prescrição  intercorrente,  ferindo  o
efetivo e prévio contraditório e importando em prolação de decisão surpresa, ao arrepio
das normas processuais civis então vigentes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a
sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, devendo-se observar a
necessidade  de  intimação  prévia  da  Fazenda  antes  da  decretação  da  prescrição
intercorrente,  em  observância  ao  art.  40,  §4º,  da  Lei  nº  6.830/1980  e  às  normas
fundamentais do Novo Código de Processo Civil.

É o voto.

Presidiu  a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Luiz  Silvio
Ramalho  Júnior,  Relator,  participando  ainda  do  julgamento  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmoº  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  Convocado,  em
substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
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Presente à Sessão a Excelentíssima Dra. Lúcia de Fátima Maia
de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
- Relator -
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