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APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  RECONHECIMENTO,  COM
BASE NO ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. INAPLICABILIDADE NA
ESPÉCIE. FALTA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA
DO  TERMO  INICIAL DA  PRESCRIÇÃO.  LOCALIZAÇÃO
EFETIVA DE DIREITOS PENHORÁVEIS E INOCORRÊNCIA DA
INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. PROVIMENTO.

- Conforme art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, concernente ao instituto
da prescrição intercorrente na via da execução fscaa, apaicávea na
ausência de aocaaização de bens penhoráveis do devedor, o termo a
quo  do  prazo prescricionaa apenas se defaara a partir da decisão
que ordena o arquivamento, não incidindo de forma automática no
caso em que, a despeito de ter sido suspenso o feito, não houve o
seu arquivamento, tampouco se verifcou a inércia da Fazenda ou a
faata de aocaaização de bens e direitos passíveis de penhora.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que fguram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, afastar o reconhecimento da prescrição
intercorrente, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito, nos termos
do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento à f.  16.

RELATÓRIO

Trata-se de apelo interposto pelo Estado da Paraíba contra sentença
do MM. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira, Exmo. Alírio Maciel Lima de Brito, nos
autos da execução fscal movida pela Edilidade face a Josué Ferreira de Lima, recorrido.



Na sentença  objurgada,  o  magistrado  a  quo extinguiu  a  execução
fscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, por ter restado comprovado nos autos a
paralisação do feito por mais de 5 (cinco) anos após o decurso do prazo de suspensão.

Inconformado, o Poder Público exequente ofertou as razões recursais,
pugnando pela anulação do  decisum e prosseguimento do feito, arguindo, em síntese, a
inocorrência  da  prescrição  intercorrente,  sobretudo  diante  da  ausência  de  decisão  de
arquivamento do feito, bem ainda da localização de bens penhoráveis e haja vista, por fm,
o fato de a Fazenda não poder ser responsabilizada pela demora que não deu causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. 

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, os
autos não foram remetidos os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos
do artigo  19, §  º, do RITJPB c/c o artigo  78, do Código de Processo Civil em vigor.

É o reaatório.

VOTO

De início, compulsando os autos, cumpre adiantar que o apelo em
exame deve ser provido, para, adequando-se o provimento jurisdicional aos termos do
ordenamento jurídico e da mais abalizada jurisprudência,  afastar o reconhecimento da
prescrição intercorrente e anular a sentença, dando-se prosseguimento regular ao feito.

A esse respeito, afgura-se fundamental destacar que a casuística em
deslinde transita em redor da discussão acerca da prejudicialidade da pretensão executória
da Edilidade oriunda do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do teor
do artigo 40 da Lei n. 1.830/ 980, afeto à via da execução fscal, in verbis:

Art.  40  -  O  Juiz  suspenderá  o  curso  da  execução,  enquanto  não  for
aocaaizado 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 judiciaa da Fazenda Púbaica.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja aocaaizado o
devedor  ou  encontrados  bens  penhoráveis,  o  Juiz  ordenará  o
arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a quaaquer tempo, o devedor ou os bens,
serão desarquivados os autos para prosseauimento da execução.

§ 4º -  Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo
prescricionaa,  o  juiz,  depois  de  ouvida  a  Fazenda  Púbaica,  poderá,  de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-aa de imediato.



§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Púbaica prevista no § 4o deste
artiao  será  dispensada  no  caso  de  cobranças  judiciais  cujo  vaaor  seja
inferior ao mínimo fxado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Com efeito, trasladando-se o substrato legal supra à casuística fática
vislumbrada  nos  autos,  exsurge,  ao  arrepio  do  consignado  na  sentença  recorrida,  a
manifesta inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, máxime quando se verfca,
in casu, a ausência dos pressupostos à confguração da prejudicial de mérito analisada.

À luz desse referido substrato, tem-se que, muito embora a norma
em comento exija, à defagração da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do
STJ,  cumulativamente,  a  ausência  de  localização  de  bens  do  executado  passíveis  de
penhora, a suspensão do feito por   (um) ano e a decisão de arquivamento dos autos sem
baixa na distribuição, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos, o procedimento ocorrente no
feito não denota a presença de tais pressupostos, não se justifcando, pois, a prescrição.

Em  outras  palavras,  ao  arrepio  do  que  reclama  o  texto  legal,
depreende-se da execução fscal em manejo: as efetivas aocaaização e penhora de bem, a
exemplo da restrição imposta a veículo de propriedade do apelado (f. 99); uma atuação
diaiaente e oportuna da Fazenda exequente,  não dando causa à demora da prestação
jurisdicional  e;  ademais,  a  inexistência  de  arquivamento,  sequer  de  decisão  que  o
determinasse, não se defaarando o termo a quo da prescrição intercorrente.

Referendando o entendimento acima, precisamente a necessidade de
prévia  decisão  de  arquivamento  do  processo,  sobretudo  para  fns  de  início  do  prazo
quinquenal da prescrição intercorrente, emerge a abalizada Jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO  FISCAL  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE
DILIGÊNCIAS  AUSÊNCIA  DE  SUSPENSÃO  E
ARQUIVAMENTO  -  RECURSO  PROVIDO  SENTENÇA
ANULADA. 1. De acordo com o artiao 40 da LEF, se o devedor ou
seus bens não forem aocaaizados, o processo deverá ser suspenso
peao prazo de um ano, quando será arquivado. Se do arquivamento
transcorrer  o prazo prescricionaa  de cinco anos  sem a prática  de
diaiaências aptas a promoverem o andamento do feito, após ouvida
a Fazenda Púbaica a prescrição deve ser pronunciada. 2.  No caso
dos  autos o  feito  não  restou suspenso  peao período de um ano,
tampouco foi arquivado. A exequente, ao contrário, praticou os atos
que ahe competiam de forma tempestiva, não havendo que se faaar
em inércia da Fazenda. 3. Não se apaica ao caso o entendimento do
C.  STJ  no  sentido  de  que,  em  execução  fscaa,  a  formuaação  de
diaiaências diversas e infrutíferas em aocaaizar bens do devedor não
tem  o  condão  de  suspender  ou  interromper  a  prescrição
intercorrente.  Isso  porque,  o  entendimento  tem  a  fnaaidade  de
impedir que a Fazenda Púbaica utiaize-se de meios para proaonaar



indefnidamente  a  aide,  devendo  ser  apaicado  naqueaes  casos
excepcionais em que se visaumbre taa conduta do ente federado e a
demanda esteja tramitando por aonao período. 4. Recurso provido.
Sentença  anuaada.  (TJES,  00021440520118080020,  T3,  Reaator  Des.
Teaemaco Antunes de Abreu Fiaho, 09/03/2018).

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. NECESSIDADE
DO ARQUIVAMENTO DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I.  Apeaação  da  Fazenda  Nacionaa  em  face  de  sentença  que,  em
Execução  Fiscaa,  extinauiu  o  presente  feito,  tendo  em  vista  a
ocorrência da prescrição intercorrente. II.  Em execução fscaa,  não
sendo aocaaizado o devedor, suspende-se o processo por um ano,
fndo quaa se inicia o prazo da prescrição quinquenaa intercorrente.
III.  O  atuaa  paráarafo  4º  do  artiao  40  da  LEF  (Lei  nº  6.830/80),
acrescentado  peaa  Lei  nº  11.051/2004,  autoriza  a  decretação  da
prescrição intercorrente de ofício se da decisão que tiver ordenado
o arquivamento houver passado mais de 5 (cinco) anos, mediante a
única condição de ser previamente ouvida a Fazenda Púbaica, a fm
de  ahe  permitir  arauir  eventuais  causas  interruptivas  do  prazo
prescricionaa.  IV.  Verifca-se,  no  caso,  que  não  houve  despacho
determinando  a  suspensão  do  presente  feito  executivo,  nem
quaaquer determinação ordenando o arquivamento dos autos, peao
que não há que se faaar em prescrição intercorrente. Precedentes. V.
Apeaação  provida,  para  anuaar  a  sentença  e  determinar  o
prosseauimento  da  execução.  (TRF-5,  AC  00036540420144059999,
Reaator Desembaraador Federaa Ivan Lira de Carvaaho, 09/10/2014).

TRIBUTÁRIO E  PROCESSO CIVIL.  EXECUÇÃO FISCAL.  ART.
40,  DA  LEI  Nº  6.830/80.  DESPACHO  ORDENANDO  A
SUSPENSÃO  DO  CURSO  DA  EXECUÇÃO.  INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA  DE  ARQUIVAMENTO.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  INOCORRÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DO
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  1.
Cuida-se  de  apeaação  contra  sentença  que  extinauiu  a  execução
fscaa,  ao  fundamento  de  haver-se  consumado  a  prescrição
intercorrente referida no art. 40, da Lei nº 6.830/80 2. Nos termos já
pacifcados peaa jurisprudência,  incausive desse e.  Tribunaa,  para
que  inicie  o  curso  do  quinquênio  prescricionaa,  é  necessário  o
despacho  de  suspensão  da  Execução  Fiscaa,  bem  como  a
determinação  de  arquivamento  dos  autos,  tudo  nos  termos  da
mencionada  disposição  aeaaa.  3.  Apeaação  que  se  dá  provimento
para,  anuaando-se a sentença,  determinar  o retorno dos autos ao
juízo  de  oriaem  e  o  reauaar  seauimento  da  execução.  (TRF-5,



110142420134059999, T4, Rea. Des. Bruno L. C. Carrá, 13/02/14).

EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
APELAÇÃO PROVIDA 1) O artiao 40 da LEF estabeaece a seauinte
sistemática: não encontrando o devedor ou seus bens, é suspenso o
curso da execução, sendo disso intimada a Fazenda; decorrido um
ano,  é  determinado  o  arquivamento.  2)  O  processo  não  foi
arquivado  na  forma  da  aei.  3)  Não  ocorrência  da  prescrição
intercorrente,  merecendo,  desse  modo,  a  execução  ter
prosseauimento.  4)  Apeaação  provida.  Sentença  anuaada.  (TRF-2,
AC 199651010431358, T4, Rea. Des. Fed. Luiz A. Soares, 13/04/10).

Em razão de todo o acima exposto, não vislumbrando a presença dos
requisitos exigidos à prescrição extintiva do direito, hei por bem afastar o reconhecimento
da prescrição intercorrente do art. 40 da Lei n. 6.830/80, anuaando, consequentemente, a
sentença, bem assim ordenando o prosseauimento reauaar da via executiva fscaa.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, afastar o reconhecimento da prescrição
intercorrente, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito, nos termos
do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino,
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de maio de 60 8.

João Pessoa, 09 de maio de 60 8.

Desembaraador João Aaves da Siava
Reaator
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