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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão 
Apelação Cível – nº.0022587-10.1998.815.2001 

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de João Pessoa, rep. por sua Procuradora Marcelle
Guedes Brito.

Apelado: Damião Fábio de Souza, representado pela Defensora Pública
Ariane Brito Tavares (OAB/PB n° 8419).

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO
FISCAL.  SUSPENSÃO.  ART.  40  DA  LEI
6.830/80.  PEDIDO  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DECURSO DE PRAZO ENTRE
O  ARQUIVAMENTO  E  A  PROLAÇÃO  DA
SENTENÇA.  INFERIOR A  05  (CINCO)  ANOS.
NÃO  OCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao apelo,

anulando-se a sentença de primeiro grau,  determinando o retorno dos

autos à vara de origem para prosseguimento do feito.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  e  Remessa  Necessária
interposta  pelo Município  de  João  Pessoa hostilizando  a  sentença
proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  de  Executivos  Fiscais  da  Comarca  da
Capital,  nos  autos  da  Ação  de  Execução  Fiscal ajuizada  pelo  ora
apelante, contra Damião Fábio de Souza.

Na sentença (fls. 67/67-V), o Magistrado a quo julgou
extinta  a  presente  execução,  com  resolução  do  mérito,  em  razão  da
ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro nos arts. 40, §4º da Lei
6.830/80, 174 do CTN e 487, II, do CPC/73, tendo em vista a inércia do
exequente por um período superior a 05 (cinco) anos.

 
Insatisfeito, o Município de João Pessoa alegou em suas

razões recursais  (fls.  69/70v),  inexistir  prescrição intercorrente,  ante a
ausência de inércia do ente em impulsionar o feito, bem como o fato do
processo não ter ficado arquivado por mais de 05 (cinco) anos.

Por fim, pugnou pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ofertadas às fls. 74/78.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento
da Apelação Cível, sem manifestação de mérito. (fls. 86/88).

É o relatório.

V O T O

Compulsando-se os autos, verifica-se que o Magistrado
de primeiro grau julgou extinto o processo, pela incidência da prescrição
intercorrente no presente feito. 

A temática prescricional é bastante discutida no âmbito
da doutrina e analisada pela jurisprudência pátria, sendo certo que sua
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interpretação apresenta minúcias e complexidades peculiares às próprias
bases principiológicas que fundamentam a existência desse mecanismo
processual.

O  instituto  da  prescrição  tem  sua  relevância  no
ordenamento jurídico nacional, sendo uma medida salutar para impedir a
inércia do credor, a fim de que situações indefinidas não se eternizem,
abalando o princípio da segurança jurídica.

Dentro  dessa  seara,  é  entendimento  firmado  no
ordenamento jurídico que a prescrição é o prazo estabelecido pela lei para
o exercício do direito de ação, com vistas a limitar os abusos que a prática
desse pilar do direito processual pode acarretar, trazendo a insegurança
nas relações jurídicas, bem como podendo resultar na eterna sujeição de
um  indivíduo  perante  outro,  pela  possibilidade  ad  aeternum do
ajuizamento de demanda na busca de uma pretensão legítima, porém,
ocorrida há bastante tempo.

A  prescrição  intercorrente  se  configura  em situações
nas quais  há comprovada e inconteste inércia do credor em promover
diligências, dentro de uma demanda já ajuizada, no sentido de obter a
satisfação do crédito exequendo.

In casu, verifica-se que o Magistrado sentenciante, de
ofício, declarou a prescrição intercorrente ao fundamento de que restou
configurado  o  lapso  temporal  de  mais  de  seis  anos  sem  o  devido
andamento  da  execução,  eis  que  não  promoveu  diligências  úteis  e
necessárias ao feito.

Ademais, o art. 6º, da Lei n. 11.051/2004, inseriu no
art. 40 da Lei nº 6.830, o § 4º, e autorizou o juiz a decretar a prescrição
intercorrente de ofício, após cinco anos contados da data da decisão que
determinar o arquivamento do feito, in verbis:

“Art. 6º. O artigo 40 da Lei n. 6.830 de 22 de
setembro  de  1980,  passa  a  vigorar  com  a
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seguinte redação:
Art. 40. Omissis.
§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”.

No  entanto,  compulsando os  autos,  denota-se  que  o
prazo prescricional  não havia findado no momento em que declarou a
extinção  do  processo,  eis  que  o  arquivamento  do  feito,  ocorreu  em
07/03/2013,  e  a  sentença  extintiva  foi  proferida  em  06/03/2017,
porquanto, antes do decurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Portanto,  não  decorreu  o  prazo  de  05  (cinco)  anos
entre o arquivamento sem baixa dos autos (07/03/2013) e a prolação da
sentença  (06/03/2017),  não  tendo  o  que  se  falar  em  prescrição
intercorrente.

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO AO  RECURSO
APELATÓRIO, para, anular a sentença de primeiro grau, determinando o
retorno dos autos a vara de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).
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Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.
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