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Castro do Amaral

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO 
FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA 
AS SÓCIAS ANTES DO DECURSO DE CINCO ANOS DA 
CITAÇÃO  DA  PESSOA  JURÍDICA.  POSSIBILIDADE. 
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  EM  RELAÇÃO  ÀS 
SÓCIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ 
E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PROVIMENTO.     

Quando não decorridos mais de cinco anos entre a citação da 
empresa e o redirecionamento da execução fiscal contra os 
sócios,  não há que se reconhecer a prescrição intercorrente 
em relação aos sócios, conforme precedentes do STJ e deste 
egrégio Tribunal de Justiça.  

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  fls.  02/12,  interposto 
pelo Estado da Paraíba, contra decisão interlocutória, fls. 63, prolatada pelo Juízo 
da  1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital que, em sede de Ação de Executivo 
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Fiscal,  indeferiu  o  pedido  de  redirecionamento  da  execução  para  os 
corresponsáveis em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.  

A  Fazenda  Pública,  por  sua  vez,  inconformada  com  o 
referido  decisum  aviou  o  presente  agravo,  objetivando  o  redirecionamento  da 
execução para os sócios, como forma de alcançar a satisfação do crédito tributário, 
arguindo, para tanto, que a prescrição apenas se configura quando houver desídia 
da parte exequente. 

Alega que “a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em  
cinco  anos,  contados  da  data  da  sua  constituição  definitiva.  (art.  174,  caput).  E  a  
prescrição se interrompe, dentre outros motivos elencados no art. 174, pelo despacho do  
juiz que ordena a citação em execução fiscal (art. 174, parágrafo único, I, com redação dada  
pela LC n° 118/2005).”  

“Sendo assim,  a  prescrição  foi  interrompida  em 08 de  julho  de  
2007, data em que fora proferido o despacho citatório.”

Afirma que não pode ser prejudicado pela inércia do Poder 
Judiciário, tendo em vista que o processo ficou paralisado por 1 ano esperando a 
publicação do edital, contribuindo pelo escoamento do prazo prescricional.      

Com isso, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que 
seja determinada a citação dos sócios corresponsáveis pelo débito tributário.    

É o relatório.

D E C I D O

Contam os autos que o Estado da Paraíba ajuizou Ação de 
Execução Fiscal em desfavor da Panificadora Mana Ltda, com base em Certidão de 
Dívida Ativa n. 0200.01.8200.61138, oriunda de ICMS, multa e correção, no valor 
total  de  R$  1.098,77  (hum mil,  noventa  e  oito  reais  e  setenta  e  sete  centavos) 
constituída no dia 26 de outubro de 2006.   

O magistrado de primeira instância, em decisão proferida às 
fls. 63,  indeferiu o pedido de citação dos corresponsáveis da empresa agravada, 
em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente. É dessa decisão que se 
insurge o agravante. 
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Pois bem. 

Na hipótese em comento, verifico que a empresa demandada 
foi citada na data de 05 de maio de 2010,  consoante documento de fl.  26.  Ato 
contínuo,  o  agravante  atravessou  petição,  fls.  60,  no  dia  27  de  maio  de  2014, 
requerendo a citação das  corresponsáveis  (Severina Januário de Souza e Estela 
Castro do Amaral) da empresa para satisfazer o débito fiscal. 

Neste cenário,  a  mais  autorizada jurisprudência preleciona 
que, com a citação da pessoa jurídica, ocorre a interrupção da prescrição, abrindo-
se  o  campo  para  incidência  da  prescrição  intercorrente,  em  relação  aos 
responsáveis solidários, referente a pretensão condenatória, a contar da data da 
primeira citação.

Neste  particular,  da  citação da  empresa  demandada até  o 
requerimento de citação do sócio não pode ultrapassar o lapso de  5 (cinco ) anos, 
sob pena de ocorrência da prescrição intercorrente. 

De fato, é refutável que, da primeira citação (05/05/2010) até 
o requerimento de redirecionamento da execução para as devedoras solidárias 
(27/05/2014)  não  decorreu  período  superior  a  05  (cinco)  anos,  porquanto  não 
configurado a prescrição intercorrente como declarado pelo juízo  a quo. 

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se 
pronunciou: 

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  REDIRECIONAMENTO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA 
NÃO  CONFIGURADA.  SUCESSÃO  EMPRESARIAL.  REEXAME  DE 
PROVAS.  NÃO  CABIMENTO.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AGRAVO  NÃO 
PROVIDO. 1.  A averiguação quanto à presença ou não dos elementos 
ensejadores  da  responsabilidade  por  sucessão  empresarial  é  tarefa 
inconciliável com a via especial, em observância ao enunciado da Súmula 
nº 7/STJ. 2. "a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas 
com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. 
Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da fazenda exequente" 
(REsp 1.222.444/RS, Rel. Min. Mauro campbell marques, Primeira Seção, 
dje  25/04/12).  3.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ;  AgRg-AREsp  
90.490; Proc. 2011/0283443-4; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Arnaldo Esteves  
Lima; DJE 28/05/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO  N° 2008818-25.2014.815.0000     3



Diferente não é o entendimento deste egrégio Tribunal 
de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
EXECUÇÃO FISCAL.  REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CON- 
TRA RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 
CINCO  ANOS  APÓS  MARCO  INTERRUPTIVO  DA  PRESCRIÇÃO. 
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  De 
acordo com entendimento do STJ, haverá  prescrição  intercorrente se, 
após a citação da pessoa jurídica, decorrer lapso temporal maior que 5 
anos  para  o  redirecionamento  da  execução  contra  o  responsável 
tributário. (TJPB; AI 2000255-76.2013.815.0000; Primeira Seção Especializada  
Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 17/03/2014; Pág. 10)

Outros Tribunais: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO 
DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  ICMS.  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE.  POSSIBILIDADE.  CITAÇÃO  DO  SÓCIO 
APÓS CINCO ANOS DA CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. 
O redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se no 
prazo  de  cinco  anos  da  citação  da  pessoa  jurídica,  sendo 
inaplicável o disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que além de 
referir-se  ao  devedor,  e  não  ao  responsável  tributário,  deve 
harmonizar-se com as hipóteses previstas no art. 174 do CTN, de 
modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal. Precedentes do 
STJ. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70053423836, 
Vigésima  Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS, 
Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 17/07/2013). 

APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  REDIRECIONAMENTO 
POSTERIOR  AO  QUINQUÊNIO.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE 
CONFIGURADA.  1-  A  Fazenda  Pública  deve  requerer  o 
redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios da pessoa 
jurídica no período de cinco anos contados a partir da citação desta, sob 
pena  de  se  verificar  a  prescrição  intercorrente.  2-  Prescrição 
pronunciada de ofício. (TJMG; APCV 1.0525.13.008199-1/001; Rel. Des. Jair  
Varão; Julg. 24/04/2014; DJEMG 09/05/2014) 

DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO 
FISCAL.  PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. TJDFT 
E STJ.  1.  O prazo prescricional para a Fazenda Pública é de 05 (cinco) 
anos, independentemente de ela encontrar-se no pólo ativo ou passivo da 
demanda,  nos  termos  do  art.  1º  do  Decreto  nº  20.910/32.  Precedentes 
jurisprudenciais do TJDFT e STJ. 2. O entendimento do STJ é no sentido 
de  que,  ainda  que  ocorra  a  citação  válida  da  pessoa  jurídica 
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interrompendo a prescrição em relação aos responsáveis solidários, na 
hipótese de redirecionamento da execução fiscal, ocorrerá prescrição se 
decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos 
sócios, a fim de não tornar imprescritível a dívida fiscal. 3. Na espécie, a 
sentença  reconheceu  a  prescrição  intercorrente  em  relação  aos  sócios 
extinguindo o processo em face do encerramento da falência da pessoa 
jurídica,  sendo,  portanto,  irretocável,  posto  que  a  citação  ocorreu 
02/05/2002.  4.  Recurso  desprovido.  (TJDF;  Rec  2014.01.1.032511-3;  Ac.  
776.604; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Sebastião Coelho; DJDFTE 11/04/2014;  
Pág. 227) 

Assim, não decorrido mais de cinco anos entre a citação da 
empresa devedora e o requerimento de redirecionamento da execução contra as 
sócias,  afastada  está  a  prescrição  intercorrente,  consoante  a  vasta  orientação 
jurisprudencial acima mencionada.  

Com  estas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, para afastar a prescrição intercorrente declarada 
pelo juízo a quo, determinando o prosseguimento da ação executiva. 

Publique-se.

Intime-se.

João Pessoa, 30 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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