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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL  N° 0010702-91.2001.815.2001
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO  DA  EXECUÇÃO  CONTRA   OS 
SÓCIOS.  CITAÇÃO  DA  EMPRESA  E  POSTERIOR 
PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL.  PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO 
CONFIGURADA.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTE 
EGRÉGIO TRIBUNAL. PROVIMENTO.     

Conforme dispõe o art. 151, VI do CTN, o parcelamento do 
débito fiscal constitui hipótese de suspensão da exigibilidade 
do crédito tributário.  

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.  

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
identificados. 
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ACORDA ,  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade, em prover o recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível, fls. 72/76, interposta pelo Estado 
da Paraíba contra sentença, fls.67/68, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Executivos 
Fiscais  da  Capital  que,  em  sede  de  Ação  de  Execução  Fiscal,  reconheceu  a 
prescrição intercorrente em relação ao redirecionamento da ação para os sócios 
listados na CDA. 

Em razões recursais, a Fazenda Pública sustenta, às fls. 72/76 
que não restou configurada a prescrição intercorrente no caso, haja vista que não 
houve  desídia  por  parte  da  exequente,  a  qual  não  deixou  de  movimentar  o 
processo por prazo superior ao previsto no art. 174 do CTN. 

Afirma,  ainda,  a  possibilidade  de  redirecionamento  da 
execução contra os sócios após cinco anos da citação na ação executiva. Diante 
disso, requer o provimento do recurso para a anulação da decisão combatida, ou a 
reforma integral da decisão vergastada. 

Não  houve  apresentação  de  contrarrazões,  consoante 
certidão, fls. 80-v. 

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  85/86, 
opinando pelo desprovimento do recurso. 

   
É o relatório.

V O T O
Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Contam os autos que o Estado da Paraíba ajuizou Ação de 
Execução  Fiscal  em  desfavor  da  Empresa  Viação  Paraíba  Ltda,  com  base  em 
Certidão de Dívida Ativa n. 2005-2, oriunda de ICMS, multa e correção, no valor 
total  de R$ 297,79 (duzentos  e  noventa e  sete  reais  e  setenta  e  nove centavos) 
constituída no dia 08 de novembro de 2000.   

Na  hipótese,  a  juntada  do  AR  de  citação  da  empresa 

APELAÇÃO CÍVEL  N° 0010702-91.2001.815.2001     2



executada ocorreu na data de 23/03/01, fls. 07-v. 

Após,  no  dia  12/02/2004, às  fls.  20,  a  Fazenda  Pública 
Estadual atravessou petição informando que a demandada obteve o parcelamento 
do débito fiscal através do REFIS/2003, referente à 0,30% do seu faturamento, 
causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,  consoante dispõe o 
art. 151, VI do CTN.  

Por seu turno, o magistrado de primeira instância proferiu 
despacho, às fls. 34, no dia 26/09/2007, ordenando o arquivamento provisório dos 
autos, com fundamento no art. 40§ 2º da Lei nº 6830/80. 

Às  fls.62,  consta  despacho  do  magistrado  de  primeira 
instância,  na data de  18/05/2011, informando o término do prazo de suspensão 
solicitado  pelo  exequente,  determinando a  intimação  da  Fazenda  Pública  para 
manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

Posteriormente,  no  dia  21/03/2012,  o  Estado  da  Paraíba 
atravessou  petição  requerendo  o  redirecionamento  da  citação  para  os  co-
responsáveis pelo débito tributário inscrito na CDA. 

O magistrado  de  piso  em sentença  prolatada,  às  fls.67/68, 
reconheceu  a  prescrição  do  redirecionamento  da  ação  em  relação  aos  sócios 
previstos na CDA. Vejamos. 

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. 

Compulsando os autos,  extraio que da citação da empresa 
executada  na  data  de  23/03/01,  até  o  requerimento  de  redirecionamento  da 
execução para os co-responsáveis pelo débito tributário, em  21/03/12, a despeito 
de  terem  decorridos  mais  de  10  (dez)  anos, não  se  operou  a  prescrição 
intercorrente. 
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Isso  porque,  o  lapso  temporal  compreendido  entre 
12/02/2004,  dia em que a Fazenda Pública informou acerca do parcelamento do 
débito fiscal, e o despacho do juiz de primeiro grau, em  18/05/2011,  atestando o 
término do prazo de suspensão, a demanda executiva se encontrava suspensa. 

Daí,  levando  em  consideração  o  interregno  em  que  a 
demanda  executiva  estava  suspensa,  em  razão  do  parcelamento  do  crédito 
tributário, não restou configurado o decurso do prazo de cinco anos entre a citação 
da empresa devedora e o requerimento de redirecionamento da execução contra 
os co-devedores, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente. 

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).  

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)
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Outros Tribunais: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO 
FISCAL.  PARCELAMENTO.  CANCELAMENTO  DA  RESTRIÇÃO 
SOBRE  AUTOMÓVEL.  IMPOSSIBILIDADE.  A  realização  de 
parcelamento constitui hipótese de suspensão da execução fiscal, e não 
do  seu  cancelamento e,  por  tal  motivo,  não  é  possível,  sem  a 
concordância do credor, o levantamento das restrições e  penhoras dos 
veículos dos executados antes da quitação total do débito. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO  PROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70062676036, 
Vigésima  Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator: 
Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 25/02/2015). 

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 
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) 

Com  estas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO CÍVEL, para afastar a prescrição intercorrente declarada pelo juízo a  
quo, determinando o prosseguimento da ação executiva. 

É como voto. 
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Presidiu a Sessão o Exmo Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá e 
Benevides. Participaram do julgamento, a Exma Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes (relatora), o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir 
o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o Exma. Dra.Vanda Elisabeth 
Marinho, Juiza convocada para a composição de quórum.  

Presente  ao  julgamento,  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de abril de 2015.  

Gabinete no TJ/PB, em 14 de abril de 2015. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora  
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