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EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  RECONHECIMENTO.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  COM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO.  SUSPENSÃO  DO
PROCESSO POR UM ANO DETERMINADA
DE  OFÍCIO.  AUSÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  DA  FAZENDA  NESTE
SENTIDO.  DESÍDIA NÃO CONFIGURADA.
PRECEDENTES  DO  STJ. PROCESSO
PARALISADO  POR  MENOS  DE  CINCO
ANOS.   PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA.  PROVIMENTO  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.

-  Quando  não  localizado  o  devedor  ou  bens
penhoráveis,  o  juiz  ordenará  a  suspensão  do
processo pelo prazo máximo de um ano, decorrido
este  lapso  temporal,  determinará o arquivamento
dos autos. 

- Segundo entendimento firmado pelo STJ, não há
nulidade  por  ausência  de  intimação  pessoal  da
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Fazenda Pública acerca da suspensão do processo,
assim como do término de  seu prazo,  quando o
provimento foi deferido em razão de requerimento
expresso do próprio exequente.

-  Tendo  a  suspensão sido  determinada de  ofício
pelo juiz, ou seja, sem qualquer requerimento do
ente  fazendário  neste  sentido,  bem  como
inexistindo intimação acerca de tal ato, não há que
se falar em desídia do exequente, mas em falha da
máquina judiciária, o que afasta a possibilidade de
reconhecimento da prescrição intercorrente.

- O prazo prescricional não se inicia no período de
suspensão,  uma  vez  que  tal  medida  tem  como
escopo  assegurar  tempo  razoável  para  que  a
Fazenda Pública adote as providências necessárias
para dar andamento regular ao feito.

- Na verdade, 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.  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”.

- Não decorrido o prazo de cinco anos contados do final do
lapso  temporal  anual,  não  há  que  se  falar  em  prescrição
intercorrente.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba
em  dar  provimento  ao  Recurso  Apelatório,  nos  termos  do  voto  do
relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Estado  da
Paraíba contra sentença (fls. 221/224) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da
Comarca  de  Cabedelo  que,  nos  autos  da  “Ação  de  Execução  Fiscal”
ajuizada em face de Bessamar Material de Construção Ltda., extinguiu o
feito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente, apresentando a
seguinte ementa:

“EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.  OCORRÊNCIA.
CONHECIMENTO EX OFFICIO.
‘A demora na tramitação da execução, por si só
não leva a prescrição intercorrente, salvo no caso
de  arquivamento  por  mais  de  cinco  anos  ou
paralisação da execução por desídia do credor’
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(Apelação  Cìvel  nº  70043382092,  Vigésima
Segunda  Câmara  Cível,  TJRS,  relator  Maria
Isabel  de  Azevedo  Souza,  julgado  em
229/06/2011)”.

Em suas razões (fls. 225/231), defende, em síntese, o ente
estatal  que não houve inércia da Fazenda Pública, bem como sustenta a
ausência de paralisação do feito por mais de 05 anos. Por fim, requer o
provimento do recurso apelatório,  para que seja  reformada a decisão de
primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas (fls. 234).

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória
(fls. 243).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente, cumpre registrar que a sentença apelada fora
publicada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-
se,  pois,  observar  os  novos  regramentos  acerca  dos  requisitos  de
admissibilidade dos meios de impugnação de decisão judicial.

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

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.

Assim,  observa-se  que  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.

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
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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.

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
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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”.

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

In casu, a parte promovida foi citada em 03/10/2003, e no
decurso do feito, a Fazenda Pública, após instada pela primeira vez a se
manifestar  sobre  a  suspensão do feito  nos  termos do art.  40,  da  Lei  nº
6.830/80, em 28/09/2007, requereu, em 11/11/2007 (fls. 83), a citação dos
corresponsáveis da empresa executada. 

Após diversas diligências, a Fazenda Pública novamente foi
intimada  para  se  manifestar,  nos  termos  do  art.  40  da  LEF (fls.  120),
requereu a penhora de bens a fim de obter a satisfação do crédito cobrado,
em 16/06/2010 (fls. 124), o que foi indeferido pelo Juízo primevo, sendo
determinada  a  suspensão  do  feito  (fls.  126).  Intimada  da  mencionada
decisão,  a  Fazenda  manifestou  interesse  no  prosseguimento  do  feito,
requestando a penhora de bens.

Observa-se, ainda, que às fls. 163, foi solicitada a suspensão
do feito pelo prazo de 01(um) ano, contudo, a mencionada suspensão não
foi  realizada,  sendo requestadas  diversas  diligências  a  fim de  encontrar
bens passíveis de penhora. 

Novamente  intimada,  a  Fazenda  Pública  manifestou-se
requerendo  a  penhora  do  imóvel  de  propriedade  do  corresponsável  da
empresa  promovida  (fls.  192),  o  que  restou  inexitoso,  sendo  requerido,
então, a suspensão do feito pelo prazo de um ano (fls. 216).

Determinou  o  Juízo  a  intimação  da  exequente  para  se
manifestar  sobre  possível  ocorrência  de  prescrição  (fls.  218),  ao  que  se
manifestou  a  Fazenda  (fls.  219),  alegando  a  inocorrência  de  prescrição
devido à ausência de desídia, uma vez que realizadas diversas diligências
no sentido de obter a satisfação do crédito, ainda que inexitosas. Requereu,
ainda a suspensão do feito pelo prazo de seis meses. Contudo, seu pleito
sequer  foi  analisado pelo magistrado  a quo  que,  em seguida  proferiu  a
sentença reconhecendo a ocorrência de referida prescrição intercorrente.

Ao  que  se  pode  inferir  do  relato  acima,  muito  embora  a
suspensão do feito tenha sido determinada, não foi procedida a publicação
dos atos que determinaram a suspensão ou o arquivamento do processo.
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Como  já  explanado,  a  configuração  da  prescrição
intercorrente não depende apenas do mero decurso de tempo, mas também
da configuração da inércia injustificada do ente exequente no transcorrer do
lapso temporal.

Outro  não  é  o  posicionamento  adotado  pelo  Superior
Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
REQUISITOS:  LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA
DO  CREDOR.  DESÍDIA  DO  EXEQUENTE.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ.
1.  Nos  termos  da  jurisprudência  do  STJ,  a
prescrição  intercorrente  depende  não  só  da
análise  fria do lapso temporal,  mas se conjuga
com  outro  requisito  indispensável,  a  prova  da
desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria,
afastou  a  ocorrência  de  prescrição  por
reconhecer culpa exclusiva da máquina judiciária
e ausência de inércia da exequente. Dessa forma,
desconstituir  tal  premissa  requer,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o
que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da
Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.”
(AgRg  no  AREsp  459.937/GO,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA TURMA,
julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE  DECRETADA  DE  OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.  EXECUÇÃO  SUSPENSA
POR  DECISÃO  JUDICIAL NOS  MOLDES  DO
ART.  791  DO  CPC.  SUSPENSÃO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DA  PARTE  PARA  PROMOVER  OS  ATOS  DA
EXECUÇÃO.  ART.  557,  §1º-A,  DO  CPC.
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  A  prescrição
intercorrente  só  poderá  ser  reconhecida  no
processo executivo se,  após a intimação pessoal
da parte exequente para dar andamento ao feito,
a mesma permanece inerte. (STJ, AGRG no AResp
57.131/go,  Rel.  Ministro  Sidnei  Beneti,  terceira
turma,  julgado  em  23/10/2012,  dje  06/11/2012)
por  essas  razões,  com base  no  que  preceitua  o
artigo 557, §1ºa, do código de processo civil, dou
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provimento  ao  apelo,  no  sentido  de  afastar  a
ocorrência da prescrição e determinar o retorno
dos  autos  ao  juízo  de  origem para  seu  regular
processamento.”
(TJPB; APL 0002134-52.1995.815.0011; Rel. Des.
José  Ricardo  Porto;  DJPB  25/06/2015)  (grifo
nosso)

Não fosse isso,  não se verificou, ainda, a  prescrição,  haja
vista que a paralisação do feito não se deu por mais de cinco anos, nem
sequer pelo prazo anual. 

O Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou o  entendimento  de
que arquivamento decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão e
é automático, senão vejamos:

“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
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sentido contrário é inviável em Recurso Especial,
porquanto demandaria reexame da seara fático-
probatória dos autos, o que atrai a incidência da
Súmula 7/STJ.
5.  Agravo  Regimental  não  provido.”  (AgRg  no
REsp  1515261/PE,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
07/05/2015, DJe 22/05/2015) – (grifo nosso).

Portanto,  infere-se  que  não  se  operou  a  prescrição
intercorrente,  seja  pela  ausência  de  desídia  da  Fazenda,  seja  pelo  não
transcurso do prazo de cinco anos, razão pela qual há de ser  reformada a
decisão, com o prosseguimento do feito executivo.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  DOU PROVIMENTO  AO
APELO, para  reformar  a  decisão  combatida  no  sentido  de  afastar  a
prescrição intercorrente e, por conseguinte, dar prosseguimento ao processo
executivo.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior,  o  Exmo Des.  Abraham Lincoln da  Cunha Ramos,  e  o
Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa,24 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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