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APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL. INSCRIÇÃO
EM  DÍVIDA  ATIVA.  CONFIGURAÇÃO.
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO
DA FAZENDA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA
IRRETOCÁVEL.  PRAZO  PRESCRICIONAL.
ATENDIMENTO.  LUSTRO  COMPROVADO
MEDIANTE  CERTIDÃO.  ARQUIVAMENTO.
INTIMAÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
DESNECESSIDADE.  PRECEDENTES  DESTE
TRIBUNAL  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.
VIABILIDADE. DESPROVIMENTO. 

-  O art. 40, da Lei de Execução Fiscal, versa sobre a
ocorrência da prescrição intercorrente,  vislumbrada
quando decorridos 05 (cinco) anos, após a baixa do
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feito  para  arquivamento,  sem  restar  evidenciado
impulso da Fazenda Pública, concretizando a inércia
da mesma.

- Permanecendo o processo paralisado por mais de
cinco anos por inércia da credora, revela-se correta a
sentença que pronunciou a prescrição intercorrente.

-  É  desnecessária  a  intimação  da  Fazenda  Pública
quanto  a  suspensão  do  processo  por  ela  mesma
requerida, bem como do posterior arquivamento dos
autos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso. 

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 308/317, interposta pelo
Estado da Paraíba contra  sentença proferida pela  Juíza de Direito da 3ª  Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, fls. 304/307, que, reconhecendo a
ocorrência de prescrição intercorrente, extinguiu a  Execução Fiscal, promovida em
face de Joselita Cristovão do Nascimento, consignando, em seu excerto dispositivo,
os seguintes termos:

Isto  posto  e  tudo mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  ante  a
comprovação da paralisação da execução fiscal por
mais  de  5  (cinco)  anos,  RECONHEÇO  A
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE,  e,  em
consequência,  extingo  a  presente  execução e  faço
com base no § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 c/c art. 174
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do CTN. 

Em suas razões,  o  recorrente limita-se a anunciar a
inexistência de prescrição, haja vista o descumprimento aos art. 25 e 40, da Lei nº
6.830/1980, notadamente a ausência de intimação da Fazenda Pública Estadual acerca
da decisão de arquivamento.

Contrarrazões, fls. 320/322, nas quais a apelada, por
sua Curadora,  pugnou pela  manutenção do  decisum,  porquanto,  em seu sentir,  o
crédito em questão estaria inquestionavelmente fulminado.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  Estado  da  Paraíba  ingressou  com  a  vertente
Execução Fiscal, fl. 02, em desfavor de Joselita Cristovão do Nascimento, visando ao
adimplemento  de  débito  tributário,  referente  ao Imposto  de  Circulação  de
Mercadorias e Serviços do exercício 2003. 

O cerne da questão reside em verificar o acerto ou
não  do  pronunciamento  judicial  de  fls.  304/306,  por  meio  do  qual  se  decretou  a
extinção  do  processo  com resolução  do  mérito,  ao  fundamento  de  ocorrência  da
prescrição intercorrente da pretensão executiva.

A resposta é positiva.
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Em  primeiro  lugar,  é  sabido  que  os  princípios
informadores do nosso sistema jurídico repugnam a eternização das demandas, de
sorte tal que, após o decurso de determinado tempo sem a devida atenção pela parte
interessada,  cumpre  à  autoridade  judicial  estabilizar  o  conflito,  mediante  o
reconhecimento de incidência de eventuais efeitos prescritivos, a fim de promover
segurança jurídica aos litigantes.

Como se não bastasse,  entre o arquivamento de  fl.
301, datado de 15 de julho de 2011, e a certidão de fl. 303, de 25 de outubro de 2016,
transcorreu o quinquênio legal.

Logo,  restou consumada a  prescrição intercorrente,
cujo o fator determinante foi o interregno do processo por mais de cinco anos, entre o
arquivamento  e  a  certidão,  isso  sem  que  a  Fazenda  Pública  forcejasse  qualquer
expediente,  no sentido de encontrar  bens a penhorar,  dando ensejo  a  rejeição  do
apelo neste aspecto. 

Em  reforço,  ultrapassado  o  ínterim  processual,  a
jurisprudência pátria não mais exigira a intimação da Fazenda, consoante estabelecia
o  art.  40,  §4º,  da  Lei  nº  6.830/1980,  possibilitando  a  decretação  automática  da
prescrição, pela respectiva sentenciante.

A respeito, veja-se os escólios pretorianos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO
FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 40, LEI
Nº  6.830,  DE  1980.  LIMITAÇÃO.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE  CONSUMADA.  SUSPENSÃO
REALIZADA  DE  OFÍCIO  PELO  ESCRIVÃO.
POSSIBILIDADE.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA
FAZENDA  PÚBLICA.  DESNECESSIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.  O  art.  40, da  Lei nº
6.830, de 1980, determina a suspensão do curso da
execução enquanto não for localizado o devedor ou
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encontrados  bens  a  serem  penhorados,  não
ocorrendo a prescrição. 2. Ante a indeterminação do
prazo  legal  de  suspensão,  o  egrégio  Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu o mesmo em um ano
(Súmula  nº  314).  3.  Permanecendo  o  processo
paralisado  por  mais  de  cinco  anos  por  inércia  da
credora, revela-se correta a sentença que pronunciou
a prescrição intercorrente. 4. Sendo a suspensão da
ação  de  execução  fiscal  requerida  pela  própria
Fazenda  Pública,  não  há  que  se  falar  em prejuízo
pelo simples fato de ter sido exarada pelo escrivão. 5.
É  desnecessária  a  intimação  da  Fazenda  Pública
quanto  à  suspensão  do  processo  por  ela  mesma
requerida, bem como do posterior arquivamento dos
autos.  6.  Apelação  cível  conhecida  e  não  provida,
mantida  a  sentença  que  pronunciou  a  prescrição
intercorrente.  (TJMG;  APCV 1.0079.01.022377-8/001;
Rel.  Des.  Caetano  Levi  Lopes;  Julg.  12/04/2016;
DJEMG 20/04/2016).

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  ISS. Prescrição  intercorrente.
Processo  que  permaneceu  sem  movimentação
durante  sete  anos.  Despacho  determinando  a
intimação  da  fazenda.  Desnecessidade.  Pedido  de
suspensão  requerido  pelo  próprio  município.
Sentença mantida.  Recurso conhecido e improvido.
(TJPR; ApCiv 1504828-5; Londrina; Primeira Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Rubens  Oliveira  Fontoura;  Julg.
29/03/2016; DJPR 13/04/2016; Pág. 313).

Aquiesce  a  esse  direcionamento,  o  seguinte  aresto
deste Tribunal de Justiça:
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EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  RECONHECIMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.  PROCESSO
PARALISADO  POR  MAIS  DE  CINCO  ANOS.
APLICAÇÃO  DO  ART.  40,  §4º,  DA  LEI  DE
EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA SENTENÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA
DO  ARQUIVAMENTO  DOS  AUTOS.
DESNECESSIDADE.  AUSÊNCIA DE  INTIMAÇÃO
DA  FAZENDA  PÚBLICA.  FUNDAMENTAÇÃO
COM  BASE  NO  ART.  40,  §  5º,  DA  LEF.
DESNECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO. É
quinquenal  o  prazo  prescricional  para  cobrança
judicial de crédito tributário contado a partir da sua
constituição  definitiva,  em  consonância  com  o
disposto no caput do  art. 174 do Código Tributário
Nacional.  É  desnecessária  a  intimação  da  Fazenda
Pública  do  ato  de  arquivamento,  que,  inclusive,
prescinde  de  despacho  formal  para  fins  de
decretação  da  prescrição  intercorrente,  segundo
jurisprudência  pacífica  do  Superior  Tribunal  de
justiça.  No  que  tange  à  ausência  de  intimação  da
Fazenda Pública para se pronunciar no feito antes de
ser  reconhecida  a  prescrição,  observa-se  que,  em
recentes  julgados,  “o  STJ  vem  flexibilizando  a
literalidade do disposto  no  art.  40,  §  4º,  da  Lei  nº
6.830/1980 para  manter  a  decisão  que  decreta  a
prescrição  intercorrente  sem  oitiva  prévia  da
Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto
contra  a  sentença  de  extinção  do  feito,  não
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demonstra  o  prejuízo  suportado  (compatibilização
com  o  princípio  processual  pas  de  nullitè  sans
grief)”(AGRG NO ARESP 247.955/RS, Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN, segunda turma, julgado em
02/04/2013,  dje  08/05/2013).  (TJPB;  APL  0001277-
28.2005.815.0731;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;
DJPB 14/03/2016; Pág. 12) - sublinhei.

E para que não remanesça qualquer dúvida acerca da
desnecessidade de intimação do Estado da Paraíba, possibilitando, no caso em liça, o
reconhecimento  da  prescrição,  de  ofício,  trago  a  lume  julgamento  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  ratificando  cuidar-se  de  entendimento  sacramentado  perante
aquela Corte, senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
Execução  fiscal.  Prescrição  intercorrente.  Processo
paralisado por cinco após pedido de suspensão pela
exequente. Desnecessidade de intimação da Fazenda
Pública  da  decisão  que  arquiva  o  feito.
Jurisprudência  pacífica  do  STJ.  Súmula  nº  83/stj.
Agravo conhecido. Recurso Especial a  que se nega
seguimento.  (STJ;  AREsp  838.945;  Proc.
2015/0326340-4;  RS;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.
Humberto Martins; DJE 03/03/2016).

Outrossim, de acordo com a dicção da Súmula nº 314,
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “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”, e da mencionada suspensão, fl. 297, a Fazenda
Pública foi definitivamente intimada, consoante atesta a certidão de fl. 300. 

Mantenho  irretocável,  portanto,  a  sentença
vergastada.
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Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO. 

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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