
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007734-86.2014.815.0000
RELATOR : Dr. Marcos Coelho de Salles, juiz convocado
ORIGEM : Juízo da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
AGRAVANTE: Município de João Pessoa, representado por seu Procurador 

Rafael de Lucena Falcão
AGRAVADO : SRT Serviços em Rede de Telecomunicações

Fraterno Bezerra Borba de Araújo
Cláudio Fernandes

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. EXECUÇÃO  FISCAL. 
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE PRESUMIDA. 
ENCERRAMENTO  DAS  ATIVIDADES  NO  ENDEREÇO 
FISCAL.  AUSÊNCIA  ATUALIZAÇÃO  JUNTO  AOS 
ÓRGÃOS  COMPETENTES.  REDIRECIONAMENTO  DA 
EXECUÇÃO.  SÓCIO  COOBRIGADO.  POSSIBILIDADE. 
SÚMULA  Nº  435  STJ.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
RECURSO. 

− Nos termos do que estatuído pela norma contida no art. 
135,  III,  do  CTN,  cabível  o  redirecionamento  da  execução 
fiscal nos casos de dissolução irregular da empresa.

− Há  de  se  presumir  pela  dissolução  irregular  da 
sociedade  empresária  em  razão  do  encerramento  de  suas 
atividades  no endereço fiscal  e da ausência de atualização 
junto aos órgãos competentes. 

 
V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 

referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar  provimento parcial  ao 
recurso.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município 
de João Pessoa contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara 
de Executivos Fiscais da Comarca da Capital nos autos da ação de execução fiscal 
fundada  na  certidão  de  Dívida  Ativa  de  nº  2003/249169,  movida  pelo  Poder 
Público agravante em face da SRT Serviços em Rede de Telecomunicações,  ora 
recorrida.

No decisum objurgado, o douto magistrado a quo indeferiu o 
pedido de redirecionamento da execução à pessoa do sócio Cláudio Fernandes, 
responsável pela empresa executada, ao argumento da configuração,  in casu, da 
prescrição intercorrente, posto que, entre a citação da empresa e a pretensão de 
citação  do  sócio,  decorrera  lapso  temporal  superior  a  5  (cinco)  anos,  prazo 
prescricional aplicável à especie.

Em suas razões recursais, o município de João Pessoa pugna 
pela reforma da decisão atacada e pelo consequente prosseguimento da execução 
em face do sócio corresponsável pela empresa agravada, argumentando, em suma 
que o juízo singular deixou de atentar que “a parte executada se constituiu e dissolveu  
de forma irregular” e que “inúmeras outras tentativas já foram feitas para se ter o crédito  
adimplido, sem, no entanto, terem obtido êxito, não podendo o erário arcar com o ônus do  
inadimplemento”

Assevera  que  “apenas  em  30/04/2013  a  Fazenda  Pública  
Municipal tomou conhecimento da dissolução irregular. Desta forma, não poderia o ente  
federativo alegar dissolução antes do conhecimento de tal fato. Logo, em conformidade com  
a TEORIA DA ACTIO NATA, a prescrição intercorrente não poderia iniciar seu lapso  
temporal  antes  mesmo que  a  Fazenda Pública  tomasse  conhecimento  da  ocorrência  do  
respectivo fato”.   

Aduz  que  segundo  entendimento  sumulado  pelo  STJ, 
súmula 435 “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”,  assim a partir do momento 
em  que  a  pessoa  jurídica  parou  de  funcionar  em  seu  domicílio  fiscal  e  não 
comunicou  às  autoridades  competentes,  presume-se  que  houve  dissolução 
irregular  da  empresa,  ocasionando  deste  modo,  a  possibilidade  de 
redirecionamento.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso, para o 
fim de redirecionamento da execução fiscal para o Sr. Fraterno Bezerra Borba de 
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Araújo e o Sr. Cláudio Fernandes, sócios da empresa executada.

Não  foi  determinada  a  intimação  da  parte  agravada, 
porquanto não foi constituído patrono nos autos originários.

Cota  ministerial  encartada  às  fls.  62/65,  sem  manifestação 
sobre o mérito.

Informações  da  autoridade  prolatora  da  decisão  fustigada 
acostadas à fl. 68. 

É o que importa relatar.

V O T O

Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles - Relator

Inicialmente,  observo  que  o  magistrado  a  quo  indeferiu  o 
pedido de citação apenas do sócio Cláudio Fernandes, formulado pelo município 
agravante, à fl.46. Desta forma, a matéria devolvida a esta instância refere-se tão 
somente ao pleito de redirecionamento da execução em relação a este sócio, de 
forma que não será apreciado,  neste momento,  o  pedido redirecionamento em 
relação ao Sr. Fraterno Bezerra Borba de Araújo, por não ter sido objeto da decisão 
agravada.  

Pois bem.

Tem-se que cabível o redirecionamento da execução contra os 
diretores  ou  representantes  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  quando 
praticarem  atos  com  excesso  de  poderes  ou  infração  à  lei,  contrato  social  ou 
estatuto, na forma do art. 135, III, do CTN, ou nos casos de dissolução irregular da 
empresa.

Extrai-se  da  ficha  cadastral  de  fl.  14,  que  a  empresa 
executada conta com domicílio fiscal na A. Minas Gerais, nº 62, Bairro dos Estados, 
CEP 58030-092, Cidade de João Pessoa/PB. 

A certidão emitida pelo Sr.  Oficial  de Justiça à f.  33-verso, 
informa que “a SRT SERVIÇOS EM REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA não 
funciona no local, desde o ano de 2005”.
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Diante dos elementos existentes nos autos, a meu sentir, há 
de se presumir pela dissolução irregular da empresa, em razão do encerramento 
de suas atividades no endereço fiscal e da ausência de atualização junto aos órgãos 
competentes. 

Na linha de tal entendimento, oportuno colacionar a súmula 
editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula  435:  "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." (destaquei)

Com isto, tendo em vista a presunção da dissolução irregular 
da sociedade empresária ora executada, nos termos do que estatuído pela norma 
contida  no  art.  135,  III,  do  CTN,  tenho  merecer  acolhimento  a  pretensão  do 
agravante, a fim de ver deferido o pedido de redirecionamento da execução fiscal 
para o sócio. 

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  DISSOLUCAO 
IRREGULAR DA SOCIEDADE PRESUMIDA. ENCERRAMENTO DAS 
ATIVIDADES  NO  ENDEREÇO  FISCAL.  AUSENCIA ATUALIZAÇÃO 
JUNTO  AOS  ÓRGÃOS  COMPETENTES.  REDIRECIONAMENTO  DA 
EXECUÇÃO. SÓCIOS COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 
435 STJ. RECURSO PROVIDO. Nos termos do que estatuído pela norma 
contida  no  art.  135,  III,  do  CTN,  cabível  o  redirecionamento  da 
execução fiscal nos casos de dissolução irregular da empresa. Há de se 
presumir pela dissolução irregular da sociedade empresária em razão 
do encerramento de suas atividades no endereço fiscal e da ausência de 
atualização junto aos órgãos competentes. (TJMG; AI 1.0194.13.005179-
1/002; Relª Desª Selma Marques; Julg. 14/10/2014; DJEMG 24/10/2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  DISSOLUÇÃO 
IRREGULAR.  PRESUNÇÃO.  INCLUSÃO  E  CITAÇÃO  DE  SÓCIO. 
COOBRIGAÇÃO  TRIBUTÁRIA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  135,  DO 
CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  PROVIMENTO  DO  RECURSO. 
Conforme o disposto na Súmula nº 435, do STJ, "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".  (TJMG; AI 
1.0024.11.713770-3/001;  Rel.  Des.  Barros  Levenhagen;  Julg.  16/10/2014; 
DJEMG 24/10/2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  TRIBUTÁRIO. 
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REDIRECIONAMENTO  DA  EXECUÇÃO  FISCAL  AOS  SÓCIOS  DA 
EMPRESA. A certidão do oficial de justiça informando que a empresa 
está  com  as  portas  fechadas  demonstra  a  dissolução  irregular  da 
sociedade,  o  que  constitui  infração  à  Lei  societária  e  autoriza  o 
redirecionamento da execução aos sócios. Aplicação da Súmula nº 435 
do STJ. Possível o redirecionamento pleiteado no caso concreto. Agravo 
de  instrumento  provido. (TJRS;  AI  0415294-32.2014.8.21.7000;  São 
Leopoldo;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  João  Barcelos  de  Souza 
Junior; Julg. 21/10/2014; DJERS 24/10/2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  DISSOLUÇÃO 
IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REDIRECIONAMENTO 
DA  EXECUÇÃO.  SÓCIO-ADMINISTRADOR.  POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. Para o redirecionamento 
da execução fiscal contra sócio-administrador que não conste da CDA 
como  coobrigado,  o  colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o 
entendimento de que a Fazenda Pública deve comprovar a ocorrência 
de uma das hipóteses do art.  135 do CTN. Já no caso de dissolução 
irregular da empresa, atestado pelo oficial de justiça que não localiza a 
empresa  no  endereço  constante  dos  cadastros  públicos,  ocorre  a 
presunção  de  existência  do  ato  ilegal  praticado  pelo  sócio-
administrador, já que a extinção irregular é um ato pessoal do gestor 
que gera prejuízos à empresa, ao Fisco e aos demais credores". (TJMG - 
A.I  1.0024.13.545562-4/001,  Des.  Relator  Edilson  Fernandes,  j.  em 
15.04.2014) 

"EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  EXECUÇÃO  FISCAL  - 
ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES - OCORRÊNCIA - 
REDIRECIONAMENTO  CONTRA  SÓCIO  COOBRIGADO  - 
POSSIBILIDADE.  O  encerramento  das  atividades  empresárias  no 
endereço  fiscal  gera  presunção  relativa  de  dissolução  irregular  da 
sociedade,  fato  que  autoriza  o  redirecionamento  da  execução  fiscal 
contra  o  sócio  coobrigado".  (TJMG  -  A.I  1.0024.05.847820-7/001,  Des. 
Relator Fernando Caldeira Brant, j. em 11.07.2014) 

Com essas considerações,  DOU PROVIMENTO PARCIAL 
ao recurso,  para revogar a decisão proferida em primeiro grau e determinar o 
redirecionamento da execução em relação ao sócio Cláudio Fernandes qualificado 
na CDA como coobrigado pelo débito tributário da sociedade empresária. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 
de dezembro de 2014, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, conforme certidão de 
julgamento de fl. 77. Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Des. 
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Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente 
à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Francisco Paula Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 02 de dezembro de 
2014.

Dr. Marcos Coelho de Salles
    Juiz convocado/Relator 
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