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AGRAVO  INTERNO –  DECISÃO  QUE NEGOU
SEGUIMENTO À  REMESSA  NECESSÁRIA  E  À
APELAÇÃO  CÍVEL  INTERPOSTA  PELO  ESTADO  DA
PARAÍBA –  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DE
TRIBUNAL  SUPERIOR –  POSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557  DO  CPC  DE  1973 –
PRINCÍPIOS  DA  CELERIDADE  E  DA ECONOMIA
PROCESSUAL –  MATÉRIA  DE  FUNDO – EXECUÇÃO
FISCAL –  PRESCRIÇÃO  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  -
ART.  174  DO  CTN  -  FLUÊNCIA  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL – CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO
NÃO  OBSERVADA -  INAPLICABILIDADE  DA SÚMULA
106 DO STJ AGRAVO QUE NÃO TRAZ ARGUMENTOS
SUFICIENTES  A  MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO  MONOCRÁTICA –  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

- Com efeito, o caso dos autos revela o decurso do prazo
previsto no caput  do art.  174 do CTN,  já  que decorridos
mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito
tributário sem que efetivada a citação válida do executado,
não  ocorrendo  outras  situações  que  ensejassem  na
suspensão  ou  interrupção  do  lapso,  pronunciando-se,  de
ofício, a prescrição, nos termos do art. 219, §5º do CPC/73.

A inovação trazida pelo art.  557, caput,  do CPC institui a
possibilidade de, por decisão monocrática, o relator negar
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior
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atendendo  aos  princípios  da  economia  e  celeridade
processuais.

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

Cuida-se de Agravo Interno (fls. 141/151) interposto pelo Estado
da  Paraíba contra  a Decisão  Monocrática (fls.133/138-v)  que  negou
seguimento  à  Remessa Necessária e à Apelação interposta pelo agravante,
mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Executivos Fiscais da
Capital  que,  nos autos da Ação de Execução Fiscal  que move em  face de
Distribuidora  de  Tecidos  e  Espumas Ltda.,  reconheceu  a  prescrição  do
crédito tributário, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro
no art. 269, IV do CPC/1973.

Em razões recursais do  Agravo  Interno, o  agravante funda sua
pretensão  na  inexistência de  inércia de sua parte  por mais de 5 (cinco) anos
que  tivesse  corroborado  para  a  consumação  do  prazo  prescricional,
destacando ter o judiciário se mantido inerte por três anos e sete meses, além
do período ânuo de suspensão do processo, devendo ser aplicada a Súmula nº
106 do STJ.

Em  seguida,  afirma  que  não  houve  a  intimação  pessoal  da
Fazenda Pública acerca da negativa da citação, incorrendo em afronta ao art.
25  da  LEF.  Requereu,  ainda, o  exercício  do  juízo  de  retratação  ou,
subsidiariamente,  a  submissão  da questão  à  Câmara  Recursal,  dando-se
provimento ao Agravo, reformando a decisão monocrática combatida.

Contrarrazões apresentadas às fls. 155/156.

VOTO

Em  sede  de  Agravo  Interno,  postula  o Estado  da  Paraíba a
reforma  da  decisão  monocrática  às fls.  133/138-v, alegando  os  pontos
indicados no relatório acima.

A princípio,  esclareço  a  legitimidade  da  aplicação  do  art.  557,
caput, do CPC de 1973 nos casos em que a matéria tratada dos autos já tenha
sido objeto de análise reiterada pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de
Justiça.

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,
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razão pelo qual trago ao crivo deste órgão colegiado a Ementa da decisão, nos
exatos limites da interposição recursal, nos seguintes termos:

“[...]
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
DE OFÍCIO – ART. 174 DO CTN – FLUÊNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO –  MORA
DO  JUDICIÁRIO  NÃO  OBSERVADA  –
INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  106  DO  STJ  –
MATÉRIA  ANALISADA  PELO  STJ  EM  SEDE  DE
RECURSO REPETITIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO
AO APELO E À REMESSA NECESSÁRIA.

Com efeito,  o  caso dos autos revela o decurso do prazo
previsto no caput art. 174 do CTN, já que decorridos mais
de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito
tributário,  em 1989,  e a citação válida dos devedores,  só
ocorrida no ano de 1996, não ocorrendo outras situações
que  ensejassem  na  suspensão  ou  interrupção  do  lapso,
pronunciando-se, de ofício, a prescrição, nos termos do art.
219, §5º do CPC.

Assim vem se pronunciando o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO  OCORRIDA  ANTES  DA  CITAÇÃO.
DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE,
INDEPENDENTEMENTE DA PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA
PÚBLICA. DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DO
PRAZO  PRESCRICIONAL.  QUESTÃO  ATRELADA  AO
REEXAME  DE  PROVA.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO. 1. O reexame de matéria de prova é inviável em
sede  de  Recurso  Especial  (Súmula  nº  7/STJ).  2.  Em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura
da ação pode ser decretada de ofício, independentemente
da prévia oitiva da Fazenda Pública (Súmula nº 409/STJ;
RESP  1.100.156/RJ,  1ª  seção,  Rel.  Min.  Teori  albino
zavascki,  dje  de  18.6.2009.  Recurso  submetido  à
sistemática prevista no art. 543 - C do CPC, c/c a resolução
8/2008. Presidência/STJ). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ;  AgRg-AREsp  516.069;  Proc.  2014/0113606-3;  BA;
Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE
14/08/2014)” 
[...]

Assim,  conforme  abordado  na  fundamentação  do  decisum
combatido,  restou configurado o transcurso  do lapso temporal  de mais de  05
(cinco) anos após a constituição definitiva do crédito tributário ocorrida ainda no
ano de 1999, tendo sido efetivada a citação por edital apenas no ano de 2008.
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De igual forma, a decisão explicitou claramente que a Fazenda
Pública foi intimada pessoalmente acerca da negativa da citação, não havendo
qualquer afronta ao art. 25 da LEF.

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

[…]
A constituição definitiva do crédito tributário do ICMS se deu
no ano de  1999, conforme se constata à fl.  4 dos autos,
somente  havendo  a  citação  da  executada,  por  meio  de
edital, em 20/02/2008 (fl. 35).

Nessa  senda,  as  alegações  de  culpa  do  judiciário  pela
morosidade  no  processamento  da  presente  ação  não
prosperam.  As  manifestações  do  apelante  não  refletem
fielmente a marcha processual,  em que resta caracterizada
a sua inércia na busca pela citação do executado e seus
corresponsáveis.

Urge esclarecer, neste ponto, que apesar de ajuizada em 24
de outubro de 2000, apenas em  20 de fevereiro de 2008
ocorreu a citação por edital.

Ressalte-se que, in casu, não há como conceber a mora do
judiciário  no  decurso  do  prazo  prescricional  do  crédito
tributário,  observando-se a inefetividade do exequente em
diligenciar  positivamente na busca pelos atos tendentes a
expropriar  o devedor,  sendo inaplicável ao caso a súmula
106 do STJ. 

Verifica-se  que,  após  a  primeira  tentativa  frustrada  de
citação,  ocorrida  em  28/05/2001 (fls.  6v/8),  a  Fazenda
Pública  foi  intimada  pessoalmente para  se  pronunciar,
conforme mandado juntado aos autos  em 30/01/2002 (fls.
10v/11). No entanto, a exequente quedou-se inerte até o ano
de 2004, somente vindo a se pronunciar quando  intimada
(de  forma  pessoal  –  fl.  18)  para  manifestar  interesse  no
prosseguimento  do  feito,  ocasião  em  que  requereu  (em
20/05/2004) a citação dos corresponsáveis (fl. 19). 

Ressalte-se  que  o  supradito  pleito  foi  deferido  pelo  Juiz
primevo  em  09/08/2004  (fl.  23),  ou  seja,  menos  de  três
meses após a juntada do petitório. No entanto, o mandado
de intimação foi devolvido sem cumprimento em 04/10/2004
(fls. 23v/24), sendo certificado em 11 de abril de 2005 que “a
Fazenda Estadual foi intimada para falar nos autos fazendo
carga  dos  mesmos  através  de  protocolo  devidamente
assinado,  devolvendo-os  sem  petição  ou  requerimento  já
decorridos 30 dias da intimação” (fl. 26).
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Ato  contínuo,  o  Juiz  primevo  novamente  determinou  a
intimação da exequente para  se pronunciar,  sob pena de
extinção  (fl.  26),  tendo  a  Fazenda  pleiteado  (fl.  27),  em
04/07/2005, a concessão do prazo de 90 (noventa) dias,  a
fim de regularizar  o Convênio firmado para pagamento das
diligências  dos  Oficiais  de  Justiça,  o  que  foi  deferido  em
23/08/2005 (fl. 28).

No entanto, decorrido o prazo de suspensão, a Fazenda não
impulsionou o feito,  somente vindo a pronunciar-se em 05
de março de 2007 (fl. 30), reiterando o pleito de citação dos
corresponsáveis. Consigne-se que é firme a jurisprudência
do  STJ  no  sentido  da  desnecessidade  de  intimação  da
Fazenda acerca da suspensão por ela mesma requerida, ou
seja, após o transcurso do prazo de noventa dias, pleiteado
pela  própria  exequente,  cabia-lhe  impulsionar  o  feito,
independentemente de intimação.  [...]

Ademais,  a  decisão  esclareceu  que  a  mora  judiciária  não  foi
determinante para a fluência do prazo prescricional, concluindo o julgamento
pela impossibilidade da aplicação da Súmula 106 do STJ.

Assim,  considerando  que  o  agravante  não  trouxe  nenhum
subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância com as jurisprudências citadas, 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 do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
maio de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
     RELATOR
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