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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0052256-35.2003.815.2001
RELATOR         : Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado
APELANTE       : Município de João Pessoa
ADVOGADO     : Adelmar Azevedo Régis
APELADO         : Ouro Branco Administradora de Hotéis
ADVOGADO     : Adail Byron Pimentel (OAB/PB Nº 3.722)
  

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
REDIRECIONAMENTO  DA  AÇÃO.  TRANSCURSO
DE  MAIS  DE  05  (CINCO)  ANOS  DA  CITAÇÃO DA
PESSOA  JURÍDICA.  PRAZO  QUINQUENAL.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO  NA  INSTÂNCIA  A  QUO.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA.

-  Em  que  pese  a  Fazenda  Pública  Municipal  afirmar  não
existir pedido de redirecionamento, considerando que a Ouro
Branco Administradora de Hotéis Ltda. é apenas a extensão
da  mesma  pessoa  jurídica  executada,  infere-se  haver
distinção entre as mencionadas empresas inclusive no que se
refere ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, cujas
inscrições são distintas.

- Se da data da citação da pessoa jurídica (2004) até o pleito
de  redirecionamento  da  execução  (2014) transcorreu  lapso
temporal superior a cinco anos, resta patente a prescrição do
crédito exeqüendo em relação à recorrida.

- “(...)
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.
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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  sobrestamento  dos  recursos  que
tramitam no STJ.
3. Agravo Regimental não provido.” (STJ. AgRg no REsp 1477468 / RS.
Rel. Min. Herman Benjamin. J. em 20/11/2014). (Grifei)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

O Município de João Pessoa ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em face
do Ouro Branco Praia Hotel Ltda., com o objetivo de obter o pagamento de dívida no valor de R$
15.248,95 (quinze mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), constante na
CDA de nº 2003/118773 (fls. 02), relativa à Taxa de Coleta de Resíduo.

Em  petitório  de  fls.  179/183,  a  edilidade  mirim  requereu  o  reconhecimento  da
responsabilidade solidária do grupo econômico Ouro Branco Administradora de Hotéis Ltda.

Apresentada  exceção  de  pré-executividade  pela  mencionada  pessoa  jurídica,  o
magistrado  de  base  acolheu  a  medida  reconhecendo  a  prescrição  intercorrente  em  favor  das
excipientes, julgando extinto o feito em relação às mesmas.

Irresignada,  a Fazenda Pública Municipal interpôs o presente recurso de apelação
(fls.  254/264),  alegando,  preliminarmente,  a  inadequação  da exceção de pré-executividade  para
contrapor o processo executivo fiscal, considerando os embargos o instrumento correto.

Ademais, assevera que o Magistrado de base equivocou-se ao entender que houve
pedido de redirecionamento da execução, haja vista ter sido pleiteado apenas o reconhecimento de
um grupo econômico, conglomerado de empresas, que deveria ser responsabilizada solidariamente
pelo débito executado.

Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários sucumbenciais, pugnando, ao
final, pelo provimento do recurso e a consequente continuidade da execução fiscal.

Contrarrazões ofertadas às fls. 357/369.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  entendeu  não  ser  o  caso  de
pronunciamento (fls. 376/377).

É o Relatório. 
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VOTO

Ab initio, informo que apreciarei a preliminar suscitada juntamente com o mérito,
haja vista que as matérias nelas tratadas se confundiram.

Compulsando este caderno processual, verifica-se que o Município de João Pessoa
ingressou em juízo com Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa Ouro Branco Praia Hotel
S/A (fls. 02), sendo esta citada em 28/05/2004, através do mandado de fls. 09/09v.

Posteriormente, após o decurso de mais de 09 (nove) anos, a parte exequente, ora
recorrente, requereu a inclusão, no presente processo executivo, de um grupo de empresas no qual o
executado  supostamente  faria  parte,  pugnando  pelo  reconhecimento  da  sua  responsabilidade
solidária quanto ao débito executado (fls. 179/183).

Todavia, em que pese a Fazenda Pública Municipal afirmar não existir pedido de
redirecionamento,  considerando que a  Ouro Branco Administradora  de Hotéis  Ltda.  é  apenas a
extensão  da  mesma  pessoa  jurídica  executada,  infere-se  haver  distinção  entre  as  mencionadas
empresas,  inclusive  no  que  se  refere  ao  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –  CNPJ,  cujas
inscrições são diversas. 

Dito isso, considerando que o ato citatório da executada ocorreu em 2004 e que o
pleito  em  referência  (redirecionamento)  deu-se  em  2014,  tenho  que  deve  ser  reconhecida  a
prescrição quinquenal em favor da apelada.

Nesse sentido, trago à baila arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“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 sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ.
3. Agravo Regimental não provido.”  (STJ. AgRg no REsp 1477468 / RS.
Rel. Min. Herman Benjamin. J. em 20/11/2014). (Grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO
DA  EXECUÇÃO  PARA  O  SÓCIO.  PRESCRIÇÃO.  APLICAÇÃO.
TEORIA "ACTIO NATA". OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO
ART. 535, II,  DO CPC. CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL.
PEDIDO.  REDIRECIONAMENTO  POSTERIOR  AO  QUINQUÍDEO.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  CONFIGURADA.  INCIDÊNCIA.
ART. 174 DO CTN. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA "ACTIO NATA."
.
(...)
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3. 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 n.º 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: REsp n.º 205.887, DJU de 01/08/2005; REsp n.º 736.030,
DJU de 20/06/2005; AgRg no REsp n.º  445.658, DJU de 16.05.2005;
AgRg no Ag n.º 541.255, DJU de 11/04/2005).
4.  Desta  sorte,  não  obstante  a  citação  válida  da  pessoa  jurídica
interrompa  a  prescrição  em  relação  aos  responsáveis  solidários,
decorridos mais de 05 (cinco) anos após a citação da empresa, ocorre a
prescrição intercorrente inclusive para os sócios.
5.  In casu, verifica-se que a empresa executada foi citada em abril de
1999. O pedido de redirecionamento do feito foi formulado em outubro
de 2006. Evidencia-se, portanto, a ocorrência da prescrição.
6.  A  aplicação  da  Teoria  da  Actio  Nata  requer  que  o  pedido  do
redirecionamento seja feito dentro do período de 5 anos que sucedem a
citação da pessoa jurídica.  (REsp 975.691/RS, Rel.  Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 26/10/2007 p.
355)
7. Embargos declaratórios acolhidos para sanando a omissão apontada,
complementar  o  acórdão  recorrido  e  negar  provimento  ao  agravo
regimental.” (STJ. EDcl no AgRg no Ag 1237388 / SP. Rel. Min. Luiz Fux. J.
em 22/06/2010). (Grifei).

Ora, se da data da citação da pessoa jurídica (2004) até o pleito de redirecionamento
da execução (2014) transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, resta patente a prescrição do
crédito exequendo em relação à recorrida.

Esta Corte de Justiça também já teve a oportunidade de se manifestar acerca do tema,
nos termos do acórdão reproduzido na ementa a seguir:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO DEPOIS
DO  DECURSO  DE  CINCO  ANOS  DA  CITAÇÃO  DA  PESSOA
JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM
RELAÇÃO  AO  SÓCIO.  CONFIGURAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. Decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e
o  redirecionamento  da  execução  fiscal  contra  os  sócios,  há  que  se
reconhecer a prescrição intercorrente em relação aos sócios, conforme
precedentes  do  c.  Superior  Tribunal  de  Justiça  (...)”. (TJPB.  AI  nº
0671433-62.2005.815.2001.  Terceira  Câmara  Especializada  Cível.  Relª  Desª
Maria das Graças Morais Guedes. P. em 04/06/2013). (Grifei)

Dito isso, deve a decisão de primeiro grau ser mantida, uma vez que a prescrição foi
corretamente verificada no presente caso, tendo o Julgador de base percorrido os trâmites legais
suficientes para a sua decretação.

Ao final, no que tange à inadequação da exceção de pré-executividade suscitada pelo
apelante, destaco que, segundo a Súmula 393 do STJ, tal incidente é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, in verbis: 
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“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória.”
(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

Na hipótese em disceptação, a situação que se apresente é exatamente esta, uma vez
que presentes documentos públicos suficientes a comprovar, sem necessidade de dilação probatória,
a inexistência de relação jurídica entre a executada e as empresas apeladas.

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO APELO,  para  manter  a
sentença que decretou a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente.

Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro para 20% (vinte por cento) do
valor da causa os honorários advocatícios, nos termos dos §§ 3º e 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Vasti Clea Marinho Costa
Lopes , Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

 Gustavo Leite Urquiza
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J12/R02
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