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APELAÇÃO  CÍVEL  EXECUÇÃO  FISCAL.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR
UM  ANO  DETERMINADA  POR  MEIO  DE  ATO
ORDINATÓRIO.  AUSÊNCIA  DE  POSTERIOR
PARALISAÇÃO  DO  FEITO  OU  SEU
ARQUIVAMENTO.  DESÍDIA  NÃO  CONFIGURADA.
PRECEDENTES  DO  STJ.  INEXISTÊNCIA  DE
PRESCRIÇÃO.  APLICAÇÃO DO ART. 932, IV, a, DO
CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. 

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.

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,  e,  ao  final  do  prazo  anual  de
suspensão  do  curso  executivo,  inicia-se  o  lapso  de
prescrição quinquenal intercorrente. 

“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, sem que tenha havido inércia
do  exequente,  não  há  que  se  falar  em  prescrição
intercorrente.
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Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo  Estado da Paraíba
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Executivos Fiscais da
Capital que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Copapel Com.
Paraíba de Aparas de Papel, extinguiu o processo com resolução de mérito
face a verificação da prescrição intercorrente, nos termos do § 4º do art. 40 da
LEF, art. 174 do CTN e art. 487, II, do CPC.

Nas razões do apelo, alega o Estado da Paraíba a inexistência da
prescrição  intercorrente  nos  presentes  autos,  alegando  que  não  foram
preenchidos  os  requisitos  legais  impostos  pelo  art.  40  da  Lei  nº.  6.830/80,
notadamente em virtude de o processo não ter sido arquivado por cinco anos.

Salienta o apelante que “várias foram as petições de impulso do
exequente  no  intuito  de  localizar  bens  penhoráveis,  chegando,  inclusive  a
indicar veículos às fls. 57, mas por pura desídia do judiciário, apesar de ter sido
deferido o pedido, não se logrou êxito na penhora”.

Finalizou, pugnando pelo provimento da insurgência.

Contrarrazões apresentadas às fls. 139/149.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação por
ausência de interesse público primário.

É o relatório.

Decido.

Infere-se dos autos que o Estado da Paraíba, com lastro na Lei
nº  6.830/1980,  promoveu a Execução Fiscal  de  débito  constante  na Dívida
Ativa, relativamente ao não recolhimento de ICMS devido por  Copapel Com.
Paraíba de Aparas de Papel.

Analisando os atos processuais, verifico que, em 05/12/2008, o
Juízo primevo suspendeu a Execução, com base no art. 40, caput, da LEF (fl.
74).

Em seguida, após a redistribuição do processo, face a criação da
Vara de Executivos Fiscais, foi determinada a oitiva da Fazenda Pública que,
ato  contínuo,  requereu  a  citação  dos  co-obrigados  e   apenhora  dos  bens
indicados na petição de fl. 78 (em 07 de maio de 2012).

Nos termos do art. 40, § 2º, da LEF,  “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
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decretá-la de imediato”.

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 o arquivamento, e à
prévia oitiva do representante da Fazenda Pública.

No caso dos autos, o Juiz primevo,  sem que o processo tivesse
sido arquivado ou ficasse paralisado por cinco anos, reconheceu a prescrição
intercorrente e extinguiu a execução, com fulcro no art. 487, II, do CPC, 174 do
CTN e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal.

Consoante se pode perceber da leitura dos sobreditos dispositivos
legais, referida Lei de Execução Fiscal estabelece o mecanismo de suspensão
do curso do processo em caso de não serem encontrados o devedor ou bens
sobre os quais possa recair a penhora, na de busca de dar efetivação aos
princípios da segurança jurídica e da celeridade na tramitação processual.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
sumulado através do seu verbete de nº 314, nos seguintes termos: 

Execução  Fiscal  -  Não  Localizados  Bens  Penhoráveis  -
Suspensão do 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.

Registre-se que, para a configuração da prescrição intercorrente,
o  mero  decurso  de  tempo  não  é  suficiente,  porquanto  é  imprescindível  a
verificação de inércia injustificada do ente no curso do lapso temporal.

Tem-se  dos  autos,  que,  na  espécie,  a  Fazenda  Pública,  na
primeira suspensão do processo, ocorrida em 2002, fl. 35,  após instada a se
manifestar,  requereu,  em 05 de maio de 2004,  a citação dos co-obrigados,
entendo o douto magistrado que tal chamamento já teria ocorrido (fl.39). Em 23
de março de 2005, requereu a Fazenda a expedição de ofício ao Detran-PB,
com a finalidade de informar a existência de veículos em nome dos devedores,
indeferido à fl. 41v. Naquele mesmo ano, foi requerida a penhora em conta-
corrente,  que,  embora  tivesse  sido,  a  princípio  deferida  (fl.  42v.),  após  a
atualização do débito, restou indeferida em 18 de outubro de 2006 (fl. 48).

Em 09 de janeiro de 2007, com base no art.  185-A do CTN, a
Fazenda Pública requereu a reconsideração da decisão anterior,  suplicando
que a penhora on-line através do Bacenjud, o que fora indeferida à fl. 57.

Após  novo  indeferimento  de  penhora  on-line,  foi  indicado
automóvel  em  nome  de  um dos  co-obrigados,  não  tendo  sido  cumprida  a
diligência e, requerida a expedição de ofício à Receita Federal, foi indeferida,
fls. 70/71.

Nova suspensão do processo foi  solicitada e deferida,  à fl.  74,
tendo o feito retomado o seu curso em 07 de maio de 2012, com requerimento
de penhora do veículo indicado no petitório para fins de garantir a execução e,
também a citação dos co-obrigados (fl. 78).
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Após a citação, um dos co-obrigados apresentou Exceção de Pré-
Executividade, fls. 106/110, que foi acolhida em 28 de setembro de 2015, para
exclusão da lide do ex-sócio da empresa demandada, Murilo César Serrano
Neto (fls. 111/112).

Em 24 de agosto de 2016, o Juízo de primeiro grau determinou a
intimação da Fazenda a fim de manifestar-se sobre a possível ocorrência de
prescrição,  tendo  a  exequente  atravessado  petição  em  sentido  contrário,
requerendo o prosseguimento do feito executivo (fls. 126/127).

Sobreveio  sentença,  prolatada  em  13  de  outubro  de  2016,
extinguindo o processo com o reconhecimento da  prescrição intercorrente.

Feito esse registro, infere-se dos autos não ter ocorrido o lapso
temporal  de  cinco anos,  após a  suspensão do feito,  que pudesse levar  ao
reconhecimento  da  prescrição  intercorrente,  não  havendo  que  se  falar  em
desídia da exequente, uma vez que não houve paralisação do feito por tempo
superior a cinco anos.

Atente-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 temporal1.

Assim sendo, não tendo se verificado na hipótese ocorrência de
inércia  da  Fazenda  Pública  Estadual  e,  por  conseguinte,  não  constatada a
prescrição  intercorrente,  deve  ser  reformada  a  sentença,  para  que  o  feito
executivo retome seu curso.

Face ao exposto, com fulcro no art.  932, IV,  a,  do CPC,  DOU

PROVIMENTO ao  apelo,  para  anular  a  sentença que  havia  reconhecido  a

prescrição, por estar em confronto com Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

P. I.

 João Pessoa, 15 de maio de 2018.

                  
                     Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

                             Relatora                                

G/03

1 Nesse sentido: AgRg no REsp 1515261/PE.
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