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SENTENÇA (TIPO B)

 

Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  por  FAZENDA  NACIONAL  em 

desfavor  de  BENEDITO  DE  JESUS  NASCIMENTO NETO para  a  cobrança  de  valores 

inscritos em dívida ativa.

Após  realizadas  todas  as  diligências  que  estavam  ao  alcance  do 

exequente, não foi localizado o devedor e/ou bens passíveis de constrição, motivo pelo 

que qual a execução foi suspensa e arquivada na forma do art. 40 da lei 6.830/80.

Transcorridos mais  de 05 anos desde o arquivamento sem baixa,  foi 

concedida vista ao exequente que se manifestou no sentido de não ser possível o 

lustro fatal,  em vista  da realização de diligências no sentido de localizar  bens do 

executado.

É o relatório. Decido. 

Além da prescrição ordinária – antes do ajuizamento da ação - , existe 

na  execução  fiscal  a  prescrição  consolidada  no  curso  do  processo,  denominada 

intercorrente. O fenômeno processual ocorre quando, já interrompida a prescrição pela 
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citação ou pelo despacho que a ordenara, - conforme tenha ocorrido antes ou depois 

da vigência da LC 118/2005 -,  o prazo reinicia a sua contagem integralmente e o 

processo permanece sem andamento por mais de 05 anos, por inércia do exequente, 

sem a superveniência de nenhuma outra causa suspensiva ou interruptiva.

No termos do art. 40, § 4º, DA Lei 6.830/80, “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.”

Em  resumo,  o  juiz  pode  decretar  a  prescrição  de  ofício,  ou  seja, 

independentemente de requerimento do executado, todavia, existe a necessidade de 

manifestação prévia do exequente, para que este tenha a oportunidade de comprovar, 

eventualmente,  a  ocorrência  de  alguma  causa  suspensiva  ou  interruptiva  da 

prescrição.

De  fato,  é  pacífico  no  STJ  que  “a  jurisprudência  desta  Corte  tem 

adotado entendimento no sentido de que, nos termos da Súmula n. 314/STJ,  o prazo 

da prescrição intercorrente se inicia após um ano da suspensão da execução fiscal 

quando não localizados bens penhoráveis do devedor. Assim, o arquivamento do feito 

se opera de forma automática após o transcurso de um ano, sendo desnecessária a 

intimação da Fazenda Pública já ciente da suspensão da execução fiscal (STJ - AgRg no 

Ag 1286733 CE 2010/0047753-9, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe: 20/09/2010).”

No  presente  caso,  a  execução  foi  suspensa  em  21/08/2000  com 

fundamento  no art.  40  da LEF (fl.  34).  Logo,  a  contagem do prazo da prescrição 

intercorrente teve início a partir de 21/08/2001, nos termos da Súmula 314 do STJ.

Cumpre  assinalar  que,  como  o  arquivamento  se  opera  de  forma 

automática após o decurso de um ano da decisão que ordenou a suspensão, conforme 
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entendimento  jurisprudencial  pacífico,  os  autos  serão  desarquivados  tão-somente 

quando  encontrados  o  devedor  ou  bens  passíveis  de  satisfazer  integral  ou 

parcialmente o crédito exequendo (art. 40, § 3º da Lei 6.830/80).

Assim,  considerando  que  a  prescrição  intercorrente  teve  início  em 

21/08/2001 e que as diligências realizadas pelo exequente restaram todas infrutíferas 

(pesquisas em cartórios de imóveis e no DETRAN, BACENJUD e quebra de sigilo fiscal), 

é de se concluir que o prazo prescricional não sofreu solução de continuidade, já que 

as  essas  diligências  com resultado  negativo  não  têm o  condão  de  interromper  a 

prescrição intercorrente.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que 

“meros requerimentos de bloqueios de bens, negativamente respondidos, não têm o 

condão de  suspender  ou  interromper  o  prazo  prescricional.  Vale  dizer,  esses  atos 

administrativos (BACENJUD, RENAJUD, dentre outros),  quando retornam infrutíferos, 

não configuram real  prosseguimento  da execução fiscal.  Antes,  comprovam que a 

exequente não logrou êxito no seu mister de localizar bens penhoráveis do devedor” 

(STJ  –  Resp  nº  1.305.755  -  MG  2012/0018699-0,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  Segunda 

Turma, DJe: 10/05/2012).

 

Esse entendimento vem sendo reafirmado pela corte superior:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE.  DILIGÊNCIAS  INFRUTÍFERAS.  TRANSCURSO  DO  PRAZO 

PRESCRICIONAL  SEM  A  LOCALIZAÇÃO  DE  BENS  PENHORÁVEIS.  MANUTENÇÃO  DO 

ACÓRDÃO RECORRIDO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7/STJ.

1. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o 

processo  por  um  ano,  findo  o  qual  se  inicia  o  prazo  da  prescrição  quinquenal 
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intercorrente (Súmula 314/STJ). Dessarte, o art. 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser 

interpretado em harmonia com o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

2.  Pretende-se,  assim,  evitar  a  prática,  não  rara,  de  pedidos  de 

desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências 

que  frequentemente  são  infrutíferas  e  seguem  acompanhadas  de  novo  pleito  de 

suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente 

fazendário. Outrossim, não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos 

casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o 

decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento.

3. A Primeira Seção do STJ também já se pronunciou sobre o tema em 

questão, entendendo que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de 

tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na 

citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp n. 1102431 / 

RJ, DJe 1.2.10 - regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). Tal orientação, mutatis  

mutandis,  também se  aplica  na  presente  lide.  A  verificação  acerca  da  inércia  da 

Fazenda Pública implica reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado ao STJ, 

na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.

4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 366.914/GO, Rel. 

Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/12/2013,  DJe 

06/03/2014)

Desta feita, como não pode ser eternizada no Judiciário uma demanda 

que não consegue garantir a execução e que o art. 156, inciso V, do Código Tributário  

Nacional  prevê  que  a  prescrição  é  razão  suficiente  para  a  extinção  do  crédito 

tributário, o presente processo deve ser extinto, nos termos do art. 487, inciso II, do 

CPC.

Vale frisar, finalmente, que a própria PGFN já editou o ato declaratório 
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nº1/2011, publicado no DOU 23/03/2011, que dispensa a apresentação de recurso nesse 

tema:

Processual Civil. Execução Fiscal. Art. 40 da LEF. 

(i)  Hipótese  em que  solicitada  a  suspensão  da  execução  fiscal  pela 

própria  PGFN,  nos termos do art.  40 da LEF,  não há necessidade da intimação da 

suspensão do processo e de eventual despacho de arquivamento. 

(ii)  Hipótese em que a PGFN é intimada da suspensão do executivo 

fiscal, nos termos do art. 40 da LEF, mas não do seu arquivamento, exarado ou não esse 

despacho nos autos, o prazo da prescrição intercorrente transcorre automaticamente, 

ao teor da Súmula 314 do STJ. 

(iii)  Da  falta  de  interesse  recursal  da  Fazenda  Nacional  quando 

reconhecida a prescrição, sem a prévia intimação da Fazenda Pública (§ 4º do art. 40 da 

LEF), na hipótese de ausência de efetivo prejuízo decorrente do ato judicial impugnado 

(ausência das causas suspensivas e interruptivas da prescrição).

 

DISPOSITIVO

Ante o exposto,  julgo extinta a execução, com fundamento no art. 

487, II c/c par. único do art. 771 do CPC e art. 156, V, CTN.

Sem custas e honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com 

baixa.
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São Luís/MA, 23 de abril de 2016

ASSINATURA ELETRÔNICA
WELLINGTON CLÁUDIO PINHO DE CASTRO

Juiz federal titular da 11ª Vara/SJMA
 

Recebidos em ___________________________
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