
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

 DECISÃO MONOCRÁTICA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000261-49.2015.815.0000.
ORIGEM: 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Estado da Paraíba. 
PROCURADOR: Adlany Alves Xavier.
AGRAVADO: Mercosul Joias e Relógios Ltda. 

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO  DA  EXECUÇÃO  EM  FACE  DOS  SÓCIOS 
CORRESPONSÁVEIS. ULTRAPASSADO O PERÍODO DE CINCO ANOS APÓS 
A CITAÇÃO  DA EMPRESA EXECUTADA.  PRESCRIÇÃO.  AUSÊNCIA DE 
MOROSIDADE  DO  PODER  JUDICIÁRIO.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EM MANIFESTO CONFRONTO COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA 
DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, passados mais 
de cinco anos entre a citação da empresa executada e a citação dos sócios, deve ser 
reconhecida a prescrição do débito fiscal em relação aos corresponsáveis

2. O pedido de redirecionamento da Execução contra os sócios corresponsáveis foi 
formulado  quando  já  passados  mais  de  dez  anos  da  realização  da  citação  da 
empresa executada.

Vistos etc.

O Estado da Paraíba interpôs  Agravo de Instrumento contra a Decisão 
proferida pelo Juízo da 1.ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca desta Capital, f. 
85/90, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face da Mercosul Joias e Relógios 
Ltda,  que ao analisar o pedido de redirecionamento da execução, reconheceu, de 
ofício, a prescrição em favor dos corresponsáveis Joceline Gomes do Nascimento e 
José Antônio  do Nascimento  Júnior,  determinando sua  exclusão do processo e  o 
arquivamento, sem baixa, em relação à empresa executada, na forma do artigo 40, § 
2º,  da Lei de Execução Fiscal.

 
O Agravante argumentou que a execução fiscal deve prosseguir em face dos 

corresponsáveis pelo débito, em virtude de não existir prescrição intercorrente no 
redirecionamento da execução, uma vez que não houve desídia da Fazenda Pública e, 
sim, mora do Poder Judiciário. 

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para conferir efeito suspensivo 
à Decisão agravada e o provimento do Recurso para que a Decisão Agravada seja 
reformada.

É o Relatório. 



O  Estado  não  apresentou  certidão  de  intimação  da  decisão  agravada, 
deixando de cumprir a determinação contida no art. 525, I, do Código de Processo 
Civil1.

Também não foi comprovada a data de juntada do mandado de intimação, f. 
92, para fins de contagem do prazo recursal, uma vez que o carimbo, f. 92v, refere-se 
à intimação dirigida à parte executada, f. 93. 

No entanto, é possível inferir que o Estado da Paraíba, tendo sido intimado 
do  conteúdo  da  sentença  no  dia  02/12/2014,  f.  92/92.v,  interpôs,  em  tempo,  o 
Agravo, ao fazê-lo em 23/01/2015, uma vez considerados os termos da Resolução nº 
21, de dezembro de 2014, do Tribunal de Justiça do Estado, que suspendeu os prazos 
processuais de qualquer natureza de 20 de dezembro de 2014 a 20 de janeiro de 
20152, motivo pelo qual conheço do Agravo. 

O  Agravante  se  insurge  contra  a  decisão  que  reconheceu  a  prescrição 
intercorrente em favor  dos corresponsáveis,  inviabilizando o redirecionamento da 
execução. 

Embora o Juízo tenha denominado seu ato de Sentença, o pronunciamento 
judicial  combatido não extinguiu a  Execução Fiscal,  que permanecerá arquivada, 
sem baixa, em relação à empresa executada, na forma do artigo 40, §2º, da Lei nº 
6.830, de 22 de setembro de 1980, de sorte que, como o ato processual não pôs fim 
ao processo,  é cabível a interposição de agravo de instrumento,  por sua natureza 
interlocutória, art. 162, § 2º, Código de Processo Civil3. 

O  Juízo,  ao  apreciar  o  requerimento  de  redirecionamento  da  execução, 
reconheceu  a  prescrição  em relação  aos  sócios,  ao  fundamento  de  que  já  havia 
transcorrido  mais  de  cinco anos  desde  a  data  em que a  empresa  executada  fora 
citada. 

O Agravante  alegou que  o  processo  ficou paralisado de  setembro/2005  a 
março/2011 em razão da criação das novas varas de executivos fiscais. 

A redistribuição da execução foi determinada em 22/02/2011, pelo Juízo da 
4ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, em atenção à Lei Complementar nº 96/2010, 
f. 65, implementada em 07/03/2011, f. 66, ou seja, em menos de um mês.

Os autos, em seguida, foram recebidos pelo Juízo da 1ª Vara de Executivos 
Fiscais  desta  Capital,  que  proferiu,  em 28/03/2011,  despacho intimando a Fazenda 
Estadual para se manifestar, f.67. 

1 Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída:  I - obrigatoriamente, com cópias da 
decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do 
agravante e do agravado; II - facultativamente, com outras peças que o agravante entender úteis.

2  Art. 2º. Ficam suspensos os prazos processuais de qualquer natureza de 20 de dezembro de 2014 a 
20 de janeiro de 2015.  Resolução nº 21, de 17.12.2014, do TJ/PB. 
3 Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

[…]

§ 2o Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão 
incidente.



O  pedido  de  redirecionamento  da  Execução  contra  os  sócios 
corresponsáveis foi formulado em 03/02/2014, f.  81, ou seja, quando já passados 
mais de dez anos da  realização da citação da empresa executada, que foi ordenada 
em 22/10/2003, f. 21. 

Inclusive, a redistribuição do processo foi realizada após sete anos da data 
em que foi realizada a citação da empresa executada. 

Não  houve,  portanto,  mora  imposta  pelo  Poder  Judiciário,  em  razão  da 
criação das novas varas de executivos fiscais, que comprometesse o regular transcurso 
da execução fiscal. 

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, passados 
mais de cinco anos entre a citação da empresa executada e a citação dos sócios, deve 
ser reconhecida a prescrição do débito fiscal em relação aos corresponsáveis.4

Considerando  que  o  Recurso  está  em  manifesto  confronto  com  a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com espeque no artigo 557, caput, do 
CPC, nego-lhe seguimento.

Posto isto, nego seguimento ao Agravo de Instrumento. 
 
Publique-se. Intimem-se. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

4 TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CITAÇÃO.  PESSOA  JURÍDICA.  PRESCRIÇÃO. 
REDIRECIONAMENTO.  RECURSO  ESPECIAL.  RITO  DOS  RECURSOS  REPETITIVOS. 
INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DOS RECURSOS NO STJ.

1. A Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que, ainda que a citação válida da pessoa  
jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento 
da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a 
citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal.

2.  [...]
3.  Agravo  Regimental  não  provido.   (STJ,  AgRG  no  REsp  1477468/RS,  Rel.  Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).


