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APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL. DESPACHO
ORDENANDO  O  ARQUIVAMENTO  DO  FEITO.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR
O  TERMO  INICIAL  PARA  CONTAGEM  DO
PRAZO.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO  NA  INSTÂNCIA
INFERIOR. PROVIMENTO.

-  O  marco  inicial  da  prescrição  intercorrente,  nos
moldes do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, é a data da
decisão que, após o decurso do prazo da suspensão
do  curso  da  execução  sem localização  de  bens  do
devedor  passíveis  de  penhora,  ordenar  o
arquivamento do processo.

- Não se vislumbrando nos autos despacho acerca do
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arquivamento da execução, não há o que se falar em
prescrição intercorrente, tendo em vista que o prazo
para a contagem da prescrição intercorrente sequer
teve início.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  88/94, interposta  pelo
Estado  da  Paraíba contra  sentença  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  4ª  Vara  da
Comarca de  Guarabira,  fls.  85/86V,  que,  reconhecendo a  ocorrência  de prescrição
intercorrente,  extinguiu a  Execução  Fiscal, promovida  em face  de  Fabrício  Lima
Almeida, consignando, em seu excerto dispositivo, os seguintes termos:

Ante  o  exposto,  DECRETO  A  EXTINÇÃO  DO
CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  ora  em  execução  e,  em
consequência,  julgo  extinta  a  execução  fiscal,  nos
termos do art. 40, §4º da LEF c/c art. 924, inciso V, do
Novo Código de Processo Civil.
Incabível  condenação  em  ônus  sucumbenciais,  em
face da aplicabilidade do princípio da causalidade e
da isenção de que goza a Fazenda exequente.

Em suas razões, o  recorrente postulou a reforma da
sentença, aduzindo inexistir prescrição intercorrente, tendo em vista que diligenciou
na busca da satisfação do crédito tributário, não podendo ser responsabilizado pela
demora a que não deu causa. Aduz, ainda, que a execução não ficou paralisada por
mais de 05 (cinco) anos, pois sequer houve a decretação do arquivamento dos autos
na forma descrita no §2º, do art. 40, da Lei de Execução Fiscal. Assevera, por fim, o
retorno dos  autos  ao  juízo  de  origem,  pois  não  restou demonstrado  nos  autos  o
devido cumprimento aos requisitos do art. 40, da aludida legislação.
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Não foram ofertadas contrarrazões, conforme atesta
a certidão de fl. 95.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  Estado  da  Paraíba  ingressou  com  a  presente
Execução Fiscal, fl. 02, em face de Fabrício Lima Almeida, visando ao adimplemento
de débito tributário apurado no Processo Administrativo nº 0544362008-8, referente
ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços do exercício 2008. 

Em meio ao trâmite processual, contudo, o julgador
de primeiro grau acabou por extinguir o feito, com resolução do mérito, assentando,
para  tanto,  que  a  dívida  referida  estaria  prescrita,  fls.  85/86V,  dando  ensejo  ao
presente reclamo.

A  questão  posta  a  desate  cinge-se,  portanto,  a
averiguar se a prescrição intercorrente restou configurada na espécie.

A  resposta  é  negativa,  conforme  doravante
comprovaremos.

Com  efeito,  a  prescrição  intercorrente  encontra
embasamento  no  art.  40,  da  Lei  de  Execução  Fiscal,  notadamente  o  §4º,  o  qual
preconiza: 

Art.  40  -  O  Juiz  suspenderá  o  curso  da  execução,
enquanto  não  for  localizado  o  devedor  ou
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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. 
§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 – negritei.

Da prescrição inserta no referido normativo, infere-
se que o marco inicial da prescrição intercorrente, constitui a data da decisão que
ordenar o arquivamento do feito, de forma que ultrapassado o prazo de 05 (cinco)
anos contados a partir do arquivamento, deveria o magistrado determinar a oitiva da
Fazenda  Pública,  e,  sendo  o  caso,  reconhecer  a  consumação  da  prescrição,
decretando-a de imediato. 

Contudo, não foi o que ocorreu nos autos.

Digo  isso  porque,  não  tendo  sido  localizado  o
executado, e nem os bem a penhorar, foi determinada a suspensão da execução pelo
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prazo de 01 (um) ano, conforme se depreende do despacho exarado na data de 10 de
março de 2009, à fl. 12.

Na certidão lançada no dia 06 de outubro de 2010, à
fl.  16,  atestou-se que decorreu o prazo de suspensão sem qualquer manifestação,
entretanto, não se vislumbra nos autos, a determinação de arquivamento provisório
da execução fiscal, sem sua baixa.

O mencionado arquivamento, como cediço, assume a
postura de mera suspensão, nos moldes do art. 921, §1º, do Novo Código de Processo
Civil, facultando-se a possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo, caso se
encontre  os  bens  passíveis  de  penhora,  não  fluindo,  em  tese,  a  prescrição
intercorrente, consoante se colhe inequivocamente deste precedente jurisprudencial: 

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO
FISCAL.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  ENSEJADORES.  NECESSIDADE  DO
ARQUIVAMENTO  DO  FEITO.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA.  I.  Apelação  da  Fazenda  Nacional  em
face de sentença que, em Execução Fiscal, extinguiu o
presente  feito,  tendo  em  vista  a  ocorrência  da
prescrição intercorrente. II.  Em execução fiscal, não
sendo localizado o devedor, suspende-se o processo
por  um  ano,  findo  qual  se  inicia  o  prazo  da
prescrição  quinquenal  intercorrente.  III.  O  atual
parágrafo 4º  do artigo 40 da LEF (Lei  nº  6.830/80),
acrescentado  pela  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
Pública, a fim de lhe permitir arguir eventuais causas
interruptivas do prazo prescricional. IV. Verifica-se,
no caso, que não houve despacho determinando a
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suspensão  do  presente  feito  executivo,  nem
qualquer determinação ordenando o arquivamento
dos  autos,  pelo  que  não  há  que  se  falar  em
prescrição  intercorrente.  Precedentes.  V.  Apelação
provida,  para  anular  a  sentença  e  determinar  o
prosseguimento  da  execução.  (TRF-5  -  AC:
00036540420144059999  AL,  Relator:  Desembargador
Federal Ivan Lira de Carvalho, Data de Julgamento:
30/09/2014,  Quarta  Turma,  Data  de  Publicação:
09/10/2014) – negritei.

E,

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  apelação  contra  sentença  que
extinguiu a execução fiscal, a fundamento de haver-
se consumado a prescrição intercorrente referida no
art. 40, da Lei nº 6.830/80.
2.  Nos  termos  já  pacificados  pela  jurisprudência,
inclusive desse e. Tribunal, para que inicie o curso
do  quinquênio  prescricional,  é  necessário  o
despacho  de  suspensão  da  Execução  Fiscal,  bem
como a determinação de arquivamento dos autos,
tudo nos termos da mencionada disposição legal.
3. Apelação que se dá provimento para, anulando-se
a sentença, determinar o retorno dos autos ao juízo
de origem e o regular seguimento da execução.
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(AC566833/PB.  Rel.  Des.  Federal  Bruno  Leonardo
Câmara  Carrá  (convocado).  Quarta  Turma  TRF-5ª
Região.  Dec.  Unânime.  Julg.  04/02/2014.  Publ.
14/02/2014) – destaquei.

Diante  dessas  considerações,  entendo  que  assiste
razão ao recorrente quando postula a desconstituição da decisão vergastada, pois,
como  frisado  alhures,  não  se  vislumbra  nos  autos  a  determinação  de  seu
arquivamento para que se inicie o curso do quinquênio prescricional.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO DE APELAÇÃO, a fim de anular a sentença proferida, determinando o
retorno dos autos à Comarca de origem para que o regular prosseguimento do feito.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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