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DECISÃO MONOCRÁTICA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL  –  REDIRECIONAMENTO  DA
EXECUÇÃO  EM  FACE  DOS  SÓCIOS
CORRESPONSÁVEIS  –  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE  RECONHECIDA  PELO
JUÍZO  A  QUO  –  DECURSO  DE  MAIS  DE
CINCO  ANOS  DESDE  A  CITAÇÃO  DA
EMPRESA  EXECUTADA –  PRECEDENTES
DO  STJ  –  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  –
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. 

 In casu, verifica-se a ocorrência da prescrição
intercorrente com relação aos sócios da pessoa
jurídica, eis que não foram citados dentro dos
cinco  anos  seguintes  à  citação  da  empresa
executada,  sendo  este  o  prazo  estabelecido
pelo Superior Tribunal  de Justiça para fins de
redirecionamento da execução fiscal.

 Estando  as  razões  recursais  em  confronto
com a jurisprudência dominante no STJ, impõe-
se  a  negativa  de  seguimento  ao  presente
recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

VISTOS, etc.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO
DA PARAÍBA em face da  decisão interlocutória de fl. 181, proferida nos
autos  da  Ação  de  Execução  Fiscal  ajuizada  em  desfavor  da  empresa
CONCREMASSA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, ora
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agravada,  que  indeferiu  o  pedido  de  redirecionamento  da  execução  em
desfavor dos sócios da pessoa jurídica, na condição de corresponsáveis.

Em suas razões (fls. 02/13), o recorrente pleiteia a reforma da
citada  decisão,  no  sentido  de  autorizar  o  redirecionamento  da  execução
fiscal, reconhecendo a inocorrência da prescrição intercorrente no caso em
análise, eis que os corresponsáveis ofereceram bens à penhora nas outras
execuções fiscais que foram apensadas a esta ação principal, nos termos do
art. 28 da Lei de Execuções Fiscais. 

Colacionou documentos às fls. 14/201.

É o breve relatório.

DECIDO

De plano, vislumbro que o presente recurso comporta análise
monocrática,  consoante autoriza o art.  557,  caput1,  do CPC, porquanto a
decisão  vergastada  apresenta-se  em  consonância  com  a  jurisprudência
dominante no Superior Tribunal de Justiça, conforme veremos. 

Extrai-se dos autos a carta de citação da parte executada e
respectivo aviso de recebimento às fls.  19/20.  Posteriormente,  a empresa
ofereceu bem à penhora às fls. 45/46.

Contudo,  o  laudo  de  avaliação  de  fl.  113  ressaltou  a
necessidade  de  demarcação  da  terra  indicada  pela  executada,  diligência
imprescindível  à  realização  da  penhora  e  avaliação.  Inobstante  tal
informação,  a exequente requereu o registro  da penhora  em cartório  e  a
realização  da  hasta  pública,  o  que,  logicamente,  não  foi  possível,  pela
inexistência de bem penhorado, conforme certidão de fl. 139-verso.

Diante disso, a Fazenda Pública pleiteou o bloqueio dos ativos
financeiros  em nome da empresa  e dos  seus  corresponsáveis,  o  que foi
parcialmente deferido pelo magistrado, negando o pedido quanto aos sócios,
pelo  motivos  expostos  à  fl.  135.  No  entanto,  detectou-se  a  ausência  de
valores em contas ou aplicações financeiras vinculadas à parte executada
(fls. 136/137). Nova tentativa, contudo sem sucesso (fls. 153/154).

Adiante, novamente a Exequente requereu o deferimento da
penhora  on-line em desfavor dos corresponsáveis (fls. 170), pedido que foi
indeferido  pelo  reconhecimento  da  prescrição  do  direito  de  cobrança  do
crédito tributário em face dos sócios, pelo transcurso de mais de cinco anos
desde a citação da pessoa jurídica, realizada em 07 de outubro de 2003.

De fato, a decisão agravada apresenta-se de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para fins de
redirecionamento da execução fiscal,  faz-se necessário que a citação dos

1 Art. 557 - O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. 
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sócios corresponsáveis ocorra durante os cinco anos subsequentes à citação
da empresa executada. 

Senão, vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO  FISCAL.  REDIRECIONAMENTO  AOS
SÓCIOS.  NECESSIDADE  DE  OBSERVAÇÃO  DO
PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS QUE SE
INICIA COM A CITAÇÃO  DA SOCIEDADE  PARA A
EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO  FIRMADO  COM  O
ESCOPO DE PACIFICAÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA
JURÍDICA  A  SER  TUTELADO  NO  PROCESSO,
EVITANDO-SE  A  IMPRESCRITIBILIDADE  DAS
DÍVIDAS  FISCAIS. PRECEDENTES.  O
SOBRESTAMENTO  DO  JULGAMENTO  DE
PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO
(ART.  543-C  DO  CPC)  SE  APLICA  APENAS  AOS
TRIBUNAIS  DE  SEGUNDA  ESTÂNCIA.  AGRAVO
REGIMENTAL  DA  FAZENDA  DO  ESTADO  DE  SÃO
PAULO DESPROVIDO. 1.   Permitir que a pretensão de
redirecionamento  dependa  de  situações  casuísticas
conduziria,  na prática, a uma quase imprescritibilidade
da  dívida  tributária.  Essa  solução  repugna  ao
ordenamento pátrio, pois traz, a reboque, a indesejável
insegurança  jurídica,  já  que  o  prazo  prescricional
dependeria de incontáveis fatos, nem sempre claros e,
no  mais  das  vezes,  da  apreciação  subjetiva  desses
acontecimentos pelo Julgador. 2.   O Superior Tribunal
de  Justiça  possui  o  firme entendimento  de  que  a
citação  da  sociedade  executada  interrompe  a
prescrição  em  relação  aos  seus  sócios-gerentes
para  fins  de  redirecionamento  da  execução  fiscal,
que deverá ser promovida no prazo de cinco anos,
prazo esse estipulado como medida de pacificação
social  e  segurança  jurídica,  com  a  finalidade  de
evitar  a  imprescritibilidade das dívidas  fiscais.  (...)
(STJ  -  AgRg  no  Ag  1297255/SP,  Rel.  Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015).

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.  É
pacífico  o  entendimento  no  STJ  de  que,  escolhido
Recurso Especial para ser julgado no rito dos Recurso
Repetitivos,  art.  543-C  do  CPC,  não  haverá
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sobrestamento  dos recursos que tramitam no  STJ.  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).

Assim,  conclui-se  que  já  se  passaram  mais  de  onze  anos
desde  a  citação  da  empresa  executada,  não  se  detectando  causas  de
interrupção  e  suspensão  do  prazo  prescricional  capazes  de  reduzir  esse
tempo para os cinco anos necessários  a autorizar  o redirecionamento da
execução fiscal em face dos corresponsáveis.

Ademais,  é  cediço  que  o  redirecionamento  de  outras
execuções fiscais em desfavor dos mesmos sócios não pode ser aproveitado
em processo diverso, como pretende o agravante,  medida completamente
incompatível  com a  individualização  dos  títulos  executados,  além de  ser
impossível utilizar a citação de outro feito para contagem do prazo de cinco
anos.

Portanto, verifica-se que a decisão a quo não merece retoque,
eis  que está em total  consonância  com o entendimento predominante no
STJ.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto, NEGO  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO, por observar que a decisão recorrida está em consonância
com  o  entendimento  jurisprudencial  dominante  no  Superior  Tribunal  de
Justiça,  o que faço de forma monocrática, nos termos do art. 557,  caput,
do CPC.

Determino a correção do nome do advogado do agravado com
base na petição de fl. 124, onde consta Mônica Nóbrega Figueiredo, que seja
substituído para José Carlos Teixeira Torres Júnior.

P.I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

                             RELATOR
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