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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Agravo de Instrumento – nº. 2012070-36.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Agravante:  Estado  da  Paraíba,  representado  por  sua  Procuradora  Lilyane 
Fernandes Bandeira de Oliveira.

Agravada: Elebra Elétrica do Brasil Com. Ltda. – Adv. Marxsuell Fernandes de 
Oliveira.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO 
FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  OPOSTA. 
REDIRECIONAMENTO  DA  EXECUÇÃO  FISCAL  PARA 
SÓCIO-GERENTE.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL. 
ACOLHIMENTO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL DE 
MAIS  SETE  ANOS  ENTRE  A  COMPROVAÇÃO  DA 
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA E A CITAÇÃO 
DOS CORRESPONSÁVEIS.  DECURSO DO PRAZO NÃO 
IMPUTÁVEL  EXCLUSIVAMENTE  AO  EXEQUENTE. 
DESÍDIA  DO SERVIÇO JUDICIÁRIO.  INTELECÇÃO DO 
§º 2º, DO ART. 219, DO CPC. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. 
AFASTAMENTO  DA  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL. 
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA. 
PROVIMENTO DO RECURSO.
-   A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 
1.101.728/SP,  sob  o  rito  dos  recursos  repetitivos,  
consolidou  o  entendimento  segundo  o  qual o 
redirecionamento  da  execução  fiscal  para  o  sócio-
gerente  da  empresa  é  cabível  apenas  quando 
demonstrado que este agiu com excesso de poderes,  
infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução 
irregular da empresa.
- "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que  
deixar  de  funcionar  no  seu  domicílio  fiscal,  sem 
comunicação  aos  órgãos  competentes,  legitimando  o  
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redirecionamento  da  execução  fiscal  para  o  sócio-
gerente."
– Incumbe à parte promover a citação do réu nos  
10  (dez)  dias  subseqüentes  ao  despacho  que  a 
ordenar,  não  ficando  prejudicada  pela  demora 
imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em dar 
provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento  interposto  pelo  Estado da 
Paraíba  hostilizando a decisão de fls. 83/84, proveniente da 2ª Vara de Executivos 
Fiscais da Comarca da Capital, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida 
por  ele  próprio  contra  Elebra Elétrica  do  Brasil  Com.  Ltda., ora  agravada,  no 
intuito do recebimento da quantia atualizada de R$ 60.387,36 (sessenta mil trezentos 
e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).

O  magistrado  singular  acolheu  exceção  de  pré-executividade 
oposta  por  Syani  Nóbrega  Furtado  Ribeiro  Coutinho,  sócia  da  empresa,  para 
reconhecer  a prescrição do redirecionamento da execução fiscal, em decorrência do 
decurso do prazo quinquenal configurado entre o direito da Fazenda em realizar o 
redirecionamento da ação para a sua efetivação.

Insatisfeito,  o  Estado  da  Paraíba  agravou  da  aludida  decisão 
aduzindo a inexistência de prescrição, pois não houve desídia de sua parte, mas sim 
mora judicial, já que a execução fiscal ficou anos paralisada.

Argumentou,  ainda,  a  anulação  da  condenação  em honorários 
advocatícios  ou  a  redução do  percentual,  eis  que,  segundo ele,  pelo  princípio  da 
causalidade, a parte que deu causa à execução é que deve arcar com tal verba. Por 
fim, pugnou pela concessão de tutela antecipada, bem como o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela às fls. 90/93.
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Informações prestadas às fls. 98/99.

Ausentes contrarrazões, consoante certidão de fl. 94.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não 
vislumbrou hipótese para sua intervenção (fls. 103/105).

É o breve relato.

VOTO

O cerne da questão diz respeito à análise do prazo prescricional 
que a Fazenda Pública dispõe para efetivar o redirecionamento da ação de execução 
fiscal em face dos corresponsáveis pelo crédito tributário exigido judicialmente.

O art. 174 do Código Tributário Nacional preconiza:

A ação para  a  cobrança  do crédito  tributário  prescreve  em 5  
(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Por  conseguinte,  o  inciso  I,  do parágrafo único do preceptivo 
artigo estabelece:

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 
fiscal; (Alterado pela LC-000.118-2005)

Neste contexto, observa-se  que  a  partir  do  despacho  que 
determinar a citação na execução fiscal interrompe-se o prazo prescricional do crédito 
tributário.

Nos  presentes  autos,  o  despacho  determinando  a  citação  da 
empresa  Elebra Elétrica do Brasil  Com. Ltda.  se deu em 19 de outubro de 2005. 
Todavia, verifica-se à fl. 20 que a citação não se concretizou, tendo em vista que a 
empresa não mais funcionava naquele endereço, existindo no local outra empresa, 
consoante certidão do meirinho, lavrada em 20 de novembro de 2006.

Presume-se  dissolvida  irregularmente  a  empresa  que  deixa  de 
funcionar  no  seu  domicílio  fiscal,  sem  comunicação  aos  órgãos  competentes, 

http://www.dji.com.br/leis_complementares/2005-000118/2005-000118.htm
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legitimando, assim, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Assim, diante de tal situação, a  Fazenda Pública  peticionou nos 
autos (fl. 21), em 22 de junho de 2007, requerendo a citação dos corresponsáveis.

É cediço que o prazo prescricional  para o redirecionamento da 
execução  fiscal para o sócio-gerente é de 05 (cinco) anos,  contado da citação da 
empresa, seja ela válida ou não. No vertente caso, inobstante não ter se concretizada 
a citação, mas há presunção da dissolução irregular da empresa.

A Primeira  Seção  do  Colendo  STJ,  no  julgamento  do  Resp  nº 
1.101.728/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento:

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL.  DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE 
SOCIEDADE  EMPRESÁRIA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  DEMAIS 
HIPÓTESES  PREVISTAS  NO  ART.  135  DO  CTN.  NÃO 
OCORRÊNCIA.  REVISÃO  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO 
DOS  AUTOS.  SÚMULA  7/STJ.  REDIRECIONAMENTO  CONTRA 
SÓCIO-GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do STJ, 
no julgamento do REsp 1.101.728/SP,  sob o rito  dos recursos  
repetitivos,  consolidou  o  entendimento  segundo  o  qual o 
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente 
da  empresa  é  cabível  apenas  quando  demonstrado  que 
este  agiu  com excesso de poderes,  infração à  lei  ou ao 
estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa. 2. 
Assim,  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica,  com  a 
consequente  invasão  no  patrimônio  dos  sócios  para  fins  de 
satisfação  de  débitos  da  empresa,  é  medida  de  caráter  
excepcional,  apenas  admitida  nas  hipóteses  expressamente  
previstas no art. 135 do CTN ou nos casos de dissolução irregular  
da empresa, que nada mais é que infração à lei. Não comprovada  
a dissolução irregular da empresa nem a ocorrência das hipóteses  
constantes  do  art.  135  do  CTN,  não  cabe  falar  em 
redirecionamento da execução fiscal contra os sócios indigitados.  
3. O recurso especial não se presta ao revolvimento do conjunto  
fático-probatório  dos  autos,  ante  o  óbice  da  Súmula  7/STJ.  
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1474391/SP, Rel.  
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
21/10/2014, DJe 29/10/2014)

TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  
REDIRECIONAMENTO.  POSSIBILIDADE.  INDÍCIOS  DE 
DISSOLUÇÃO  IRREGULAR.  CERTIDÃO  DE  OFICIAL  DE 
JUSTIÇA  ATESTANDO  QUE  A  EMPRESA  NÃO  FUNCIONA 
NOS  ENDEREÇOS  CONSTANTES  NA  JUNTA  COMERCIAL.  
SÚMULA 435/STJ. ADMINISTRADOR QUE EXERCIA CARGO DE 
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GERÊNCIA AO TEMPO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CONCLUSÃO 
DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  
SÚMULA 7/STJ. MULTA. ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. A Primeira  
Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob o rito  
dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o  
qual o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente  
da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu  
com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso  
de  dissolução  irregular  da  empresa.  2.  A  Corte  a  quo,  após  
análise do contexto fático-probatório chegou à conclusão de que  
o  sócio  detinha  poderes  de  gerência  ao  tempo  da  dissolução  
irregular, e a alteração destas conclusões é providência vedada  
em recurso  especial,  em razão do óbice  da Súmula  7/STJ.  3.  
"Presume-se  dissolvida  irregularmente  a  empresa  que 
deixar  de  funcionar  no  seu  domicílio  fiscal,  sem 
comunicação  aos  órgãos  competentes,  legitimando  o 
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 
Agravo regimental improvido, com aplicação de multa. (AgRg no  
REsp 1469702/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA 
EMPRESA.  INTERRUPÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO  EM  RELAÇÃO 
AOS  SÓCIOS.  PRAZO  SUPERIOR  A  CINCO  ANOS. 
PRESCRIÇÃO  CONFIGURADA.  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.  Agravo 
regimental improvido.  (AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Ministro  
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
08/05/2012, DJe 15/05/2012)

Assim,  ultrapassado  o  lapso  temporal  de  cinco  anos  entre  a 
presunção da dissolução irregular da empresa e a citação do corresponsável, é de se 
reconhecer o instituto da prescrição quinquenal.

Entretanto, nos autos da presente execução fiscal o transcurso do 
aludido prazo não se deu por razões decorrentes de ato do exequente, mas sim do 
próprio Poder Judiciário que deixou transcorrer “in albis” o prazo de cinco anos para o 
cumprimento da citação dos sócios da empresa. 

Como já dito alhures, a citação da empresa/executada, ocorrida 
em  20  de  novembro  de  2006,  não  se  concretizou.  Com isso,  a  Fazenda  Pública 
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peticionou requerendo a citação dos corresponsáveis, em  22 de junho de 2007  (fl. 
21).

O magistrado   “a  quo”,  em 19 de novembro de 2007 (fl.  22) 
deferiu o pleito e determinou a citação dos corresponsáveis, que não foi cumprida até 
08 de maio de 2009, por insuficiência de cópias, segundo certidão de fl. 23, lavrada 
pela Escrivania.

Em 29 de junho de 2009, fora lavrada nova certidão afirmando-
se,  novamente,  a  impossibilidade  de  cumprimento  do ato,  tendo  em vista  que  o 
cartório se encontrava em reforma (fl. 24).

Após  isso,  já  em 06  de  outubro  de  2009,  a  Fazenda  Pública 
peticionou novamente requerendo a citação dos corresponsáveis (fl. 25). E, em 02 de 
março de 2010, juntou cópias para efetivação da citação (fl. 30).

Mantendo-se inalterado os autos e, em decorrência do advento da 
LC  nº  96,  que  modificou  a  competência  das  Varas  da  Fazenda  Pública,  fora 
determinada a redistribuição dos autos para uma das Varas de Executivos Fiscais, em 
23 de fevereiro de 2011 (fls. 31/32).

Aportando o caderno processual em liça na 2ª Vara de Executivos 
Fiscais, onde permanece até agora, fora determinada a intimação da Fazenda para se 
manifestar,  vindo  novamente  petição  pleiteando,  pela  terceira  vez,  a  citação  dos 
corresponsáveis (fl. 34).

Finalmente, em 22 de maio de 2012 fora determinada a citação 
dos corresponsáveis (fl. 37). Entretanto, não houve êxito.

Assim, a Fazenda fora intimada novamente, agora para informar 
novos endereços que possibilitasse a citação.

O Estado requereu a citação por edital, o que fora indeferido à fl. 
47 pelo magistrado, determinando-se a indicação de novos endereços para citação. 
Tais endereços foram colacionados pela Fazenda Estadual e, em 03 de novembro de 
2013 foi determinada mais uma vez a citação dos corresponsáveis.

Com a citação da sócia Syani Nóbrega Furtado Ribeiro Coutinho, 
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esta opôs exceção de pré-executividade suscitando a prescrição quinquenal para o 
redirecionamento da execução fiscal, o que fora acolhida pelo Julgador.

Pois bem, depois de todo este relato enfadonho, mas necessário, 
é de se observar que o grande lapso temporal de mais de 07 (sete) anos, desde a 
presunção da dissolução irregular da empresa para a citação da sócia, não se deu por 
causa do exequente, mas sim, por desídia do próprio Poder Judiciário.

Vê-se, ainda, que a Fazenda esteve atenta a todos os chamados 
do magistrado de primeiro grau, inclusive peticionando sem qualquer determinação, 
pleiteando a citação dos corresponsáveis, não podendo, assim, penalizá-la pelo que 
não deu causa.

Ou seja, o despacho determinando a citação da empresa se deu 
em 19 de outubro de 2005, a certidão do meirinho informado a inexistência da aludida 
empresa no endereço foi de 20 de novembro de 2006 e a petição da Fazenda Pública 
Estadual se deu em 22 de junho de 2007, dentro do prazo.

Agora,  em  não  havendo  a  citação  dos  executados,  por  culpa 
exclusiva do Judiciário, não poderá a parte ser prejudicada.

Deste modo, o § 2º, do art. 219 dispõe:

Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias  
subseqüentes  ao  despacho  que  a  ordenar,  não  ficando 
prejudicada  pela  demora  imputável  exclusivamente  ao 
serviço judiciário. 

Assim, não sendo a demora imputável exclusivamente à Fazenda 
Pública, mas ao Poder Judiciário, não restará prejudicada a parte.

Diante da plêiade de argumentos, DOU PROVIMENTO ao agravo 
de instrumento para rejeitar a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição 
quinquenal e invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque – Relator,  José Ricardo 
Porto e Leandro dos Santos.
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Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de dezembro de 
2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r 


