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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO  -  EXECUÇÃO FISCAL
-  REDIRECIONAMENTO  DA  EXECUÇÃO  PARA  O
CO-RESPONSÁVEL  TRIBUTÁRIO  ANTES  DE
DECORRIDO  O  PRAZO  DE  CINCO  ANOS
CONTADOS DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA –
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA  – PRECEDENTES
DO  STJ  –  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO
RECURSO.

-  O  prazo  prescricional  de  redirecionamento  da
execução fiscal, para o co-responsável tributário, tem
como  termo  a  quo a  data  da  citação  da  pessoa
jurídica. 

- Com efeito, a Jurisprudência consolidada no âmbito
do  STJ  firmou-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.(AgRg  no
AREsp 418.790⁄PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  10⁄12⁄2013,  DJe
06⁄03⁄2014.).

-  Assim,  tendo sido efetivada a  citação da  empresa
executada em 16/07/2012 e a exequente postulado o
redirecionamento  da  execução  fiscal  para  o  co-
responsável  tributário  em  13/03/2014,  mostra-se
desacertada  a  decisão  agravada  que  concluiu  por
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indeferir o aludido redirecionamento ao argumento de
prescrição.   

VISTOS, 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO
DE JOÃO PESSOA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara dos Executivos Fiscais da Capital que, nos autos da Ação de
Execução  Fiscal  –  Proc.  Nº  0054418-32.2005.815.2001  judicializada  em
desfavor da METALTEC ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA,  indeferiu o pedido
de redirecionamento da execução fiscal ao co-responsável tributário.

Alega o agravante que houve em desacerto o juízo a quo, vez
que  não  ocorreu  a  prescrição  intercorrente,  vez  que  não  houve,  ainda,  a
citação da empresa executada.

Assim,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  dando-lhe
provimento, no sentido de afastar a alegada prescrição intercorrente.

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO.

Objetiva  o  agravante  a  reforma  da  decisão  que  indeferiu  o
pedido de redirecionamento da execução fiscal ao co-responsável tributário.

A meu ver, o agravo merece ser provido.

Com efeito,  a jurisprudência  do STJ orienta-se no sentido de
que " o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio deve ocorrer
no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, pena de prescrição
"  (AgRg  no  REsp  1.198.750⁄SP,  Rel.  Ministro  HAMILTON  CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 28⁄09⁄2010, DJe 23⁄11⁄2010).

No mesmo sentido:

 "3.  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." (AgRg  no  AREsp  418.790⁄PI,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
10⁄12⁄2013, DJe 06⁄03⁄2014.)    "Firmou-se na Primeira Seção
desta Corte entendimento 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."  (AgRg  no  AREsp  88.249⁄SP,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
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08⁄05⁄2012,  DJe  15⁄05⁄2012.)    "1.  A  citação  da  empresa
executada  interrompe  a  prescrição  em  relação  aos  seus
sócios-gerentes para fins de redirecionamento da execução
fiscal.  No  entanto,  com  a  finalidade  de  evitar  a
imprescritibilidade das dívidas fiscais, vem-se entendendo,
de  forma  reiterada,  que  o  redirecionamento  da  execução
contra  os  sócios  deve  dar-se  no  prazo  de  cinco  anos
contados da citação da pessoa jurídica.  Precedentes: AgRg
nos EREsp 761.488⁄SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira
Seção, DJe de 7.12.2009; AgRg no REsp 958.846⁄RS, Rel. Min.
Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe  de  30.9.2009;  REsp
914.916⁄RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
de 16.4.2009." (AgRg no Ag 1211213⁄SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
15⁄02⁄2011,  DJe  24⁄02⁄2011.)    "1.  A  Primeira  Seção  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  suas  duas  Turmas  de
Direito  Público,  consolidou  o  entendimento  de  que,  não
obstante a citação válida da pessoa jurídica interrompa a
prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso
de  redirecionamento  da  execução  fiscal,  há  prescrição
intercorrente  se  decorridos  mais  de  cinco  anos  entre  a
citação  da  empresa  e  a  citação  pessoal  dos  sócios,  de
modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal." (AgRg nos
EREsp  761.488⁄SC,  Rel.  Ministro  HAMILTON  CARVALHIDO,
PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado  em  25⁄11⁄2009,  DJe  07⁄12⁄2009.)
[grifos e destaques acrescidos].

No  caso  dos  autos,  a  citação  da  empresa  ocorreu  somente
16/07/2012 (fl.  49),  interrompendo a prescrição com relação aos sócios, e a
exequente  postulou  o  redirecionamento  da  execução  fiscal  para  o  co-
responsável  tributário  em  13/03/2014  (fl.  53),  mostrando-se  desacertada  a
decisão agravada que concluiu  por  indeferir  o  aludido  redirecionamento  ao
argumento de prescrição.

Desse modo, não há como ser mantida a decisão objurgada,
vez que se encontra em desarmonia com a jurisprudência da Corte Superior de
Justiça a qual me filio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, a teor do disposto no art.  557, §1º-A, do CPC,
DOU  PROVIMENTO  ao  agravo  de  instrumento,  o  que  faço  de  forma
monocrática,  para  deferir  o  pedido  de  redirecionamento  da  execução fiscal
para o co-responsável tributário, prosseguindo-se a execução fiscal em seus
demais termos.

P.I.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Desembargador  José Aurélio da Cruz

RELATOR
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