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AGRAVO  INTERNO –  DECISÃO  QUE NEGOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO
ESTADO DA PARAÍBA –  SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DE  TRIBUNAL  SUPERIOR –
POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC
–  PRINCÍPIOS  DA  CELERIDADE  E  DA ECONOMIA
PROCESSUAL –  MATÉRIA  DE  FUNDO – EXECUÇÃO
FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA
APÓS A OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL   –
SUSPENSÃO  DO FEITO  PELO  PRAZO  DE UM ANO  –
ARQUIVAMENTO  AUTOMÁTICO  –  SÚMULA  314/STJ  –
INÉRCIA  NÃO  DECORRENTE  DA  MOROSIDADE  DO
JUDICIÁRIO – PRECEDENTE DO STJ –   AGRAVO QUE
NÃO TRAZ ARGUMENTOS SUFICIENTES A MODIFICAR
OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A  orientação  do  STJ  firmou-se  no  sentido  de  que,  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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Agravo Interno interposto pelo  Estado da Paraíba,
inconformado  com  a  decisão  monocrática proferida  por  esta  Relatoria  que
negou provimento ao apelo, mantendo os termos da decisão de primeiro grau.
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Em suas razões, o agravante aduz que “conforme se observa da
fl.  76  e  ss.,  o  Estado  impulsionou  o  feito,  requerendo  diversas  diligências,
demonstrando interesse no prosseguimento do feito. Dessa forma, a execução
não deveria ter sido arquivada e sim prosseguido na busca da satisfação do
crédito tributário”.

Acrescenta  que  “a  prescrição  intercorrente  pressupõe  o
arquivamento provisório da execução fiscal, após um ano de suspensão, por
não  ter  sido  localizado  o  devedor  ou  encontrados  bens  penhoráveis,  nos
termos do art.  40 da LEF. Ausentes tais requisitos, não há que se falar em
prescrição intercorrente.”

E  ainda,  que  “não  foram  respeitadas  pelo  juiz  todas  as
formalidades  legais  para  o  reconhecimento  de  ofício  da  prescrição
intercorrente,  incidindo  o  magistrado  em  erro  procedimental  no  trâmite  da
suspensão e arquivamento do processo de execução fiscal”.

Ao final,  requereu que esta relatoria realizasse a retratação da
decisão atacada,  caso contrário,  os autos  fossem submetidos a  julgamento
pelo órgão colegiado.

Apesar  de  intimada,  a  parte  agravada  não  apresentou
contrarrazões ao recurso.

VOTO

Em  sede  de  Agravo  Interno,  postula  o Estado  da  Paraíba a
reforma  da  decisão  monocrática  de fls.  156/158v., alegando  os  pontos
indicados no relatório acima.

Embora o agravo interno confira ao relator  a faculdade de se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão pelo qual trago ao crivo deste órgão colegiado a ementa da decisão, nos
exatos limites da interposição recursal, nos seguintes termos:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE EXECUÇÃO  FISCAL  –
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  DECRETADA APÓS A
OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – PENHORA
NÃO CONCRETIZADA – SUSPENSÃO DO FEITO PELO
PRAZO DE UM ANO – ARQUIVAMENTO DO FEITO COM
BASE NO ART. 40 DA LEF – TRANSCURSO DE MAIS DE
10  ANOS  –  MARCO  INICIAL  DA  CONTAGEM  DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –  SÚMULA 314/STJ  –
PRECEDENTE DO STJ – DESPROVIMENTO DO APELO.

Nas ações  referentes  à  execução  fiscal,  não  localizados
bens  penhoráveis,  suspenso  o  processo  por  um  ano  e
ultimado  este  prazo,  inicia-se  a  contagem  da  prescrição
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quinquenal  intercorrente,  nos  termos da Súmula  do STJ,
Enunciado nº 314. 

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. (Súmula 314,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2005, DJ 08/02/2006,
p. 258)

Assim,  conforme  abordado  na  fundamentação  do  decisum
combatido,  restou configurado o transcurso  do lapso temporal  de mais de  05
(cinco) anos (na verdade, mais de dez anos) após a suspensão do processo,
sem que a Fazenda Pública  tenha logrado êxito nas tentativas realizadas em
penhorar bens ou valores para pagamento do débito. Veja-se que, apenas após
o  decurso  desse  prazo  foi  que  o  Juízo  a  quo  decretou  a  prescrição
intercorrente, extinguindo o feito com base do art. 40 da Lei n.º 6.830/80, após
a oitiva da Fazenda (fls. 124/126) em observância ao disposto no § 4º1 do art.
40 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,  transcrevo os elementos  fáticos  enfrentados na
decisão objurgada:

[...]O  magistrado  a  quo  reconheceu  a  prescrição
intercorrente, extinguindo a execução, com base no art. 40
da  Lei  n.º6.830/80,174  do  CTN  e  487,  II  do  Código  de
Processo Civil.

No  presente  caso,  mister  se  faz  trazer  à  baila  os  atos
processuais pertinentes realizados no curso do processo.

À fl. 02, distribuição da execução na data de 07/04/1998.

À fl. 06, citação ordenada.

À  fls.  08v,  certidões  revelando  a  citação  e  a  infrutífera
penhora/arresto de bens.

À míngua de localização de bens a penhorar,  à fl.  66, foi
determinada  a  suspensão  do  processo  pelo  prazo  de  01
(um) ano, nos termos do art. 40 da LEF, em 06/03/2001.

À  fl.  74,  foi  determinada  novamente  a  suspensão  do
processo,  com  base  no  art.  1º  do  Decreto  Estadual  nº
23.005.

Carta  de  citação  dos  coobrigados  à  fl.  79,  juntada  em
10/11/2004, sem que se tenha obtido êxito.

1§ 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)
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Intimada a Fazenda Pública, à fl. 84, para requerer o que
entender de direito, no prazo de trinta dias, em 08/04/2005.

Em  16/06/2005,  à  fl.  85,  deu-se  o  arquivamento  do
processo, nos termos no art. 40, §2º, da Lei de Execuções
Fiscais.

À fl. 86, foi requerida a citação dos coobrigados, indeferida à
fl. 88, tendo em vista que já havia se procedido, no entanto,
sem êxito.

Sentença  às  fls.  90/93,  em  16/03/2015,  extinguindo  o
processo, com base no art. 156, V, 174, parágrafo único, I,
do CTN c/c  arts.  219,   §5º,  269,  IV e 598 do Código de
Processo Civil, a qual fora anulada face a ausência prévia
de  intimação  da  Fazenda  Pública  Estadual  acerca  da
prescrição intercorrente.

Baixados os autos e determinada a intimação da Fazenda
Pública  Estadual,  esta  manifestou-se  aduzindo  que  a
prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, uma vez
que não se observou os procedimentos legais definidos no
art.  40  da  Lei  de  Execução  Fiscal  para  decretação  da
prescrição, quais sejam, a intimação da Fazenda  após a
suspensão.

Sobrevindo nova sentença, o processo foi extinto com base
no art. 156, V, 174, parágrafo único, I, do CTN c/c arts. 318,
parágrafo único e 487, II, do Código de Processo Civil, cujo
recurso  apelatório  interposto,  ora  sob  análise,  insurge-se
contra os seus termos.

Ressalte-se que, em se tratando de prescrição, matéria que
é de ordem pública,  mister  a análise da norma legal que
disciplina a questão, in casu, a Lei de Execuções Fiscais.

A teor do art.  40 da LEF, “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”.

Nos  termos  do  §2º  do  dispositivo  referido:  “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”.

E, conforme ressalva o §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”.
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Consoante  resulta  da  norma  transcrita,  o  decreto  de
prescrição  intercorrente  está  sujeito  ao  cumprimento  das
seguintes  condições:  ao  decurso  do  prazo  prescricional,
contado da decisão que ordenou a suspensão e a prévia
oitiva do representante da Fazenda Pública.

No caso dos autos, observa-se que o pagamento do débito
em  questão  fora  frustrado  por  diversas  vezes,  tendo  o
magistrado  a  quo  procedido  à  suspensão  do  feito,
inicialmente, no ano de 2001, sendo, novamente sobrestado
em novembro de 2002, após requerimento da Fazenda e,
arquivado, no ano de 2005.

Assim,  considerando  que  o  agravante  não  trouxe  nenhum
subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância  com  a  jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça  e  das  Cortes
Superiores, subsiste incólume o entendimento nele esposado, não merecendo
prosperar o presente recurso.

Frente ao exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 05 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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