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PRELIMINAR.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.
SÚMULA  Nº  393  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. REJEIÇÃO.

-  Não  obstante  os  Embargos  à  Execução  sejam  o  meio
próprio de defesa em Ação de Execução Fiscal, admite-se a
oposição da mencionada petição nas conjunturas em que não
se faça necessária dilação probatória ou em que as questões
possam ser cognoscíveis de ofício pelo Julgador, a exemplo
da legitimidade das partes e da prescrição intercorrente.

- Súmula nº 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é
admissível  na  execução  fiscal  relativamente  às  matérias
conhecíveis  de  ofício  que  não  demandem  dilação
probatória”

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  GRUPO
ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO. EXTINÇÃO DO
FEITO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS EXCIPIENTES.
IRRESIGNAÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MUNICÍPIO CREDOR.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO REFERIDO
INSTITUTO  PROCESSUAL CIVIL.  JULGAMENTOS
DESTE  SODALÍCIO  EM  CASOS  ANÁLOGOS.
SUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS. COGNIÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO EMPRESARIAL
EM MOMENTO ULTERIOR.
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APLICABILIDADE  DA  TEORIA  DA  ACTIO  NATA.
POSICIONAMENTO CORROBORADO PELA CORTE
DA  CIDADANIA.  PRECEDENTES  ATUAIS  DOS
TRIBUNAIS  DE  JUSTIÇA  GAÚCHO  E  MINEIRO.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS
AO  JUÍZO  DE  ORIGEM.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  O Superior  Tribunal  de  Justiça,  sob  o  rito  dos  recursos
repetitivos,  reconhece  como  imprescindível  a  inércia  do
exequente  na  condução  do  processo,  para  incidência  da
prescrição intercorrente,  não sendo suficiente o decurso do
lapso temporal.

- “(…) O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia
com o desta Corte Superior, no sentido de que somente a inércia
injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na
execução  fiscal,  entendimento  este  firmado  em  recurso
representativo de controvérsia (REsp 1.222.444/RS).”  (AgRg no
REsp  1450731/PE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

- “APELAÇÃO. EXECUÇÃO FORÇADA. DÉBITO ORIUNDO
DE  CUSTAS  PROCESSUAIS  INADIMPLIDAS.  EXTINÇÃO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE  ESTATAL.
DESÍDIA  DO  EXEQUENTE.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  INOCORRÊNCIA.
ANULAÇÃO  DA SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO
JUÍZO  DE  ORIGEM.  PROVIMENTO. -  A  ocorrência  da
prescrição  intercorrente  exige,  além  do  transcurso  do  lapso
temporal, a desídia por parte do credor no que se refere à adoção
das providências necessárias ao impulsionamento do processo. -
Não  caracterizado  o  comportamento  desidioso  do  exequente,  é
dizer,  que  tenha  deixado  de  promover,  no  decorrer  da  marcha
processual,  diligência  que  lhe  competia,  deve  ser  afastada  a
prescrição e, por conseguinte, anulada a sentença e determinado o
retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de seguir o seu regular
processamento.”  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00359906520068152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j.
em 10-10-2017) 

- A prescrição visa punir a inércia do titular da pretensão que
deixou de  exercê-la  no tempo oportuno.  Contudo,  convém
admitir  que  seu prazo flui  a  partir  do momento em que o
titular adquire o direito de reivindicar.  É a consagração do
princípio da actio nata, segundo o qual é inexigível cobrar do
exequente que postule o redirecionamento da execução fiscal
aos  corresponsáveis  antes  de  ser  constatada  a  dissolução
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irregular da devedora principal ou,  in casu¸ antes da ciência
acerca  da  existência  de  grupo  econômico,  a  ensejar  a
responsabilidade tributária dos integrantes nos termos do art.
124 do CTN. Precedentes dos Tribunais de Justiça Gaúcho e
Mineiro.

- “(…) O Tribunal de origem reconheceu, in casu, que a Fazenda
Pública sempre promoveu regularmente o andamento do feito  e
que somente após seis anos da citação da empresa se consolidou a
pretensão  do  redirecionamento,  daí  reiniciando  o  prazo
prescricional. 2. A prescrição é medida que pune a negligência ou
inércia do titular de pretensão não exercida, quando o poderia ser.
3. A citação do sócio-gerente foi realizada após o transcurso de
prazo superior a cinco anos, contados da citação da empresa. Não
houve  prescrição,  contudo,  porque se  trata de  responsabilidade
subsidiária, de modo que o redirecionamento só se tornou possível
a partir do momento em que o juízo de origem se convenceu da
inexistência  de  patrimônio  da  pessoa  jurídica.  Aplicação  do
princípio da actio nata. 4. Agravo Regimental provido.”  (AgRg.
no REsp. 1062571/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, j. 20/11/2008, DJ 24/03/2009)

- Se a jurisprudência do STJ é no sentido de que o termo
inicial da prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao
direito,  consagração  do  princípio  universal  da  actio  nata,
resta claro que, na especificidade da conjuntura em epígrafe,
não  nasceu  lesão  para  a  Fazenda  Municipal  enquanto
desconhecia  a  formação  de  conglomerado  empresarial
envolvendo a empresa executada. Portanto, faz-se imperiosa
a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para
que haja o processamento regular do feito executivo fiscal.

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, REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO,
POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de João Pessoa, em face
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Executivos Fiscais desta Comarca da
Capital, às fls. 127/130, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada por aquele em desfa-
vor de Ouro Branco Praia Hotel S/A.

O magistrado de base decidiu a lide posta em juízo sob os seguintes termos:
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“ASSIM, ACOLHO A PRESENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTI-
VIDADE, reconhecendo a prescrição intercorrente em favor das
empresas  OURO  BRANCO  ADMINISTRADORA  DE  HOTÉIS
LTDA.  (Ouro Branco Maceió Hotel) e OURO BRANCO ADMI-
NISTRADORA DE HOTÉIS LTDA. (Hotel Sol e Mar), bem como
chamar o feito à ordem para não reconhecer a formação de grupo
econômico, uma vez não hacer sido comprovada a solidariedade
passiva entre as mesmas e a executada originária, julgando extinto
feito,  com julgamento  do  mérito,  na  forma  do  art.  487,  II,  do
NCPC, para que surtam os seus efeitos legais.” - fl. 130.

Em suas razões recursais (fls. 132/142), a mencionada Edilidade pugna pela re-
forma do decreto sentencial. Para tanto, suscita, preambularmente, o não cabimento da Exce-
ção de Pré-Executividade. No mérito, aduz que o prazo prescricional deve ser computado a
partir da citação da devedora principal, posto que obteve cognição da existência do grupo eco-
nômico (Grupo Ouro Branco), tão somente, em momento ulterior. Ato contínuo, aponta o in-
teresse comum existente entre as empresas integrantes do conglomerado empresarial, sendo a
responsabilidade delas de caráter solidário. 

Ao final, alega que não há que se falar em qualquer condenação de sucumbên-
cia, sob o argumento de que a Fazenda Pública não deu causa à demanda. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 237/249.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer às fls. 256/257, opinando pelo prosse-
guimento do feito, ante a ausência de interesse público no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

→ DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, o recorrente aponta o não cabimento da Exceção de Pré-Executi-
vidade.

A referida alegação não merece prosperidade.

Não obstante os Embargos à Execução sejam o meio próprio de defesa em
Ação de Execução Fiscal, admite-se a oposição da mencionada petição  nas conjunturas em
que não se faça necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser cognoscíveis
de ofício pelo Julgador, a exemplo da legitimidade das partes e da prescrição intercorrente,
sendo esta a hipótese vislumbrada nos autos.

Outrossim, nos exatos termos do Enunciado da Súmula nº 393, do Superior Tri-
bunal de Justiça, in verbis:
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Súmula nº 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias co-
nhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”

Desse modo, mostra-se cabível a arguição das citadas matérias pela via eleita,
razão pela qual rejeito a prefacial em pauta.

→ DO MÉRITO

A Fazenda Municipal manejou recurso apelatório, elencando, em síntese, a ino-
corrência de prescrição. Nesta ocasião, infere-se que, em virtude do instituto da preclusão
consumativa, apenas a peça encartada às fls.  132/142  deve ser conhecida e apreciada nesta
instância.

É mister salientar que os princípios informadores do nosso sistema jurídico re-
pugnam a eternização das demandas, de sorte tal que, após o decurso de determinado tempo
sem a devida atenção pela parte interessada, cumpre à autoridade judicial estabilizar o confli-
to, mediante o reconhecimento de incidência de eventuais efeitos prescritivos, a fim de pro-
mover segurança jurídica aos litigantes.

Com efeito,  a prescrição intercorrente pressupõe a desídia da parte credora,
constatada quando, intimada para diligenciar nos autos, queda-se inerte.

In casu,  a suspensão do feito ocorrera em 10 de agosto de 2006 (fl.  23), e,
quando intimado, o promovente atravessou petitório às fls. 25/30, afastando a caracterização
de inércia. Conjuntura ratificada com as manifestações de fls. 32/47 e de fls. 49/55, compro-
vando a adoção de providências, a fim de auferir o crédito almejado. 

É certo que a pretensão ao redirecionamento da execução contra os correspon-
sáveis deve ser exercida impreterivelmente nos cinco anos posteriores à citação da pessoa ju-
rídica, e, para esse fim, entende serem desinfluentes os eventos ocorridos durante o curso da
execução fiscal.

Todavia, há exceções à citada regra, caso contrário, o credor restaria prejudica-
do quando a ele não pode ser imputada qualquer desídia, como ocorre no caso dos autos, em
que, de fato, o exequente diligenciou por diversas vezes na busca da satisfação do crédito,
vindo a tomar conhecimento acerca da existência de grupo econômico em ínterim posterior
(fls. 60/93).

Diante de tal peculiaridade, delineada no almanaque processual, não há que se
falar em estagnação da Fazenda Pública no desempenho do direito de postular a citação dos
corresponsáveis, que, por si só, bastaria para afastar a alegação de prescrição intercorrente.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recur-
sos repetitivos, reconhece como imprescindível o descaso do exequente na condução do pro-
cesso, para caracterização do instituto processual supracitado, não bastando o mero transcurso
do tempo, tal como expõem os precedentes:
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“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍ-
TULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
OU SUA NÃO LOCALIZAÇÃO.  SUSPENSÃO DO PROCESSO
(CPC,  ART.  791,  III).  AUSÊNCIA DE DESPACHO JUDICIAL.
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  INDEFERI-
MENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. INEXISTÊN-
CIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVI-
DO.
1  -  "Consoante  entendimento  consolidado  das  Turmas  que
compõem a Segunda Seção desta Corte, não flui o prazo da pres-
crição intercorrente no período em que o processo de execução
fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais a pres-
crição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a
diligenciar, se mantém inerte." (cf. AgRg no AREsp 277.620/DF,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014).
2 - Não tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias compor-
tamento negligente da credora ou abandono da causa, pois nem
mesmo houve intimação pessoal dela para que desse seguimento
ao feito, não há como se reconhecer a ocorrência de prescrição in-
tercorrente, como almejam as razões recursais.
3 - Recurso especial desprovido.”
(REsp 774.034/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TUR-
MA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)

“TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL CIVIL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.
535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  DEVIDO  ENFRENTAMENTO
DAS QUESTÕES RECURSAIS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRI-
ÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DO
CTN. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. AFASTAMEN-
TO. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSA-
BILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. HIPÓTESE DISTINTA
DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 128 DO CTN. REEXAME DE
FATOS E PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA DA SÚ-
MULA 7/STJ.
1. A insurgência recursal diz respeito à parte do acórdão regional
que afastou a prescrição intercorrente e admitiu a atribuição da
responsabilidade solidária às empresas consideradas formadoras
do grupo econômico.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação juris-
dicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrenta-
mento e resolução das questões abordadas no recurso.
3. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com
o desta Corte Superior, no sentido de que somente a inércia in-
justificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente  na
execução fiscal, entendimento este firmado em recurso represen-
tativo de controvérsia (REsp 1.222.444/RS).
4. Consignado pelo Tribunal a quo que não se cuida a hipótese de
atribuição de "responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa", conforme disposto no art. 128 do CTN, não se verifica a
aplicação ou violação do referido dispositivo legal na espécie.
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5. Desconsiderar as premissas consideradas pela instância de ori-
gem, soberana na análise das circunstâncias fáticas e probatórias
da causa, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso a esta Corte, em razão do óbice da Súmula
7/STJ.
Agravo regimental improvido.”
(AgRg  no REsp 1450731/PE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO MAR-
TINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  19/03/2015,  DJe
25/03/2015)

Por oportuno, trago à baila recentíssimo julgado, proferido pela Quarta Câma-
ra Especializada Cível deste Egrégio Tribunal, de relatoria do Exmo. Des. Frederico Martinho
Nóbrega Coutinho,  em caso análogo, nos autos de Ação de Execução ajuizada contra o
mesmo polo passivo,   Ouro Branco Praia Hotel S/A:

“APELAÇÃO.  EXECUÇÃO FORÇADA.  DÉBITO ORIUNDO
DE  CUSTAS  PROCESSUAIS  INADIMPLIDAS.  EXTINÇÃO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL. DESÍ-
DIA DO  EXEQUENTE.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  PRESCRI-
ÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORI-
GEM. PROVIMENTO. - A ocorrência da prescrição intercorrente
exige, além do transcurso do lapso temporal, a desídia por parte
do credor no que se refere à adoção das providências necessárias
ao impulsionamento do processo. - Não caracterizado o comporta-
mento desidioso do exequente, é dizer, que tenha deixado de pro-
mover, no decorrer da marcha processual, diligência que lhe com-
petia, deve ser afastada a prescrição e, por conseguinte, anulada a
sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, a
fim  de  seguir  o  seu  regular  processamento.”  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº  00359906520068152001,
4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MAR-
TINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j. em 10-10-2017) 

Outrossim, a Segunda Câmara Especializada Cível desta Corte possui igual in-
telecto, delineado em recente pronunciamento judicial, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE
RECONHECIDA.  AUSÊNCIA DE  DESÍDIA NA CONDUTA
PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA.  INÉRCIA DO PO-
DER  JUDICIÁRIO  NA  MARCHA  PROCESSUAL.  PROVI-
MENTO DO RECURSO. - Em se tratando da prescrição intercor-
rente, o valor da segurança jurídica protegido pelo instituto ape-
nas e tão somente é abalado se houver prova cabal de inércia desi-
diosa por parte do titular da pretensão resistida, sendo imprescin-
dível, pois, a conjugação do decurso de tempo somado à incúria
do demandante. - Na hipótese, não houve o decurso do prazo quin-
quenal entre a constituição definitiva do crédito tributário e a cita-
ção do executado realizada por edital em 03.06.2008. Ademais, o
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processo permaneceu paralisado por inércia do Judiciário e não
por desídia do ente fazendário, que promoveu necessárias as dili-
gências para a execução do crédito tributário.” (TJPB - ACÓR-
DÃO/DECISÃO do Processo Nº 00485071020038152001,  2ª Câ-
mara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO
DO VALLE FILHO , j. em 13-12-2016).

Cumpre ressaltar, ainda, que a prescrição visa punir a inércia do titular da pre-
tensão que deixou de exercê-la no tempo oportuno. Contudo, convém admitir que seu prazo
flui a partir do momento em que o titular adquire o direito de reivindicar. É a consagração do
princípio da actio nata, segundo o qual é inexigível cobrar do exequente que postule o redire-
cionamento da execução fiscal aos corresponsáveis antes de ser constatada a dissolução irre-
gular da devedora principal ou in casu¸ antes da ciência acerca da existência de grupo econô-
mico, a ensejar a responsabilidade tributária dos integrantes nos termos do art. 124 do CTN.

Nessa linha de raciocínio, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 165, 458,  E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURA-
DA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PE-
TITA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADU-
AL. CURSO DE FORMAÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO PARA FINS DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. EVENTO LESIVO. TEORIA DA ACTIO NATA. NE-
CESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDA-
DE. SÚMULA Nº 7/STJ.  1. A solução integral da controvérsia,
com fundamento suficiente, redigida de forma clara, não caracte-
riza ofensa aos  arts. 165,  458, e  535 do Código de Processo Ci-
vil/1973.  2.  Consoante  entendimento  sedimentado  no  STJ,  não
ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão
que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser inter-
pretado em consonância  com a pretensão deduzida na  exordial
como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraí-
do da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica
julgamento extra petita. 3. O STJ possui entendimento de que, em
relação ao termo inicial da prescrição, deve ser observada a teo-
ria da actio nata, em sua feição subjetiva, pela qual o prazo pres-
cricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou
da lesão ao direito subjetivo. 4. Para modificar o entendimento fir-
mado no acórdão recorrido quanto à ausência de início do curso
do prazo prescricional, seria necessário exceder as razões colaci-
onadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no con-
texto  fático-probatório  dos  autos,  vedada em Recurso  Especial,
conforme  Súmula  nº  7/STJ.  5.  Recurso  Especial  não  provido.”
(STJ; REsp 1.693.611; Proc. 2017/0159542-1; SP; Segunda Tur-
ma;  Rel.  Min.  Herman  Benjamin;  Julg.  16/11/2017;  DJE
19/12/2017; Pág. 2678) 

“TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL.  REDIRECIONAMEN-
TO. SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA "ACTIO
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NATA".  RESPONSABILIDADE  DOS  SÓCIOS.  MATÉRIA
QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚ-
MULA 393/STJ.
1. O termo inicial da prescrição é o momento da ocorrência da le-
são ao direito, consagrado no princípio universal da actio nata.
2. In casu, não ocorreu a prescrição, porquanto o redirecionamen-
to só se tornou possível a partir da dissolução irregular da empre-
sa executada.
3. A responsabilidade subsidiária dos sócios, em regra, não pode
ser discutida em exceção de pré-executividade, por demandar di-
lação probatória, conforme decidido no Recurso Especial "repeti-
tivo" 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção,
julgado em 25.3.2009, DJe 1°.4.2009, nos termos do art. 543-C,
do CPC.
4. Incidência da Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade
é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecí-
veis de ofício que não demandem dilação probatória".
Agravo regimental provido.”
(AgRg. no REsp. 1196377/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segun-
da Turma, j. 19/10/2010, DJ 27/10/2010)

“PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FIS-
CAL. REDIRECIONAMENTO. CITAÇÃO DA EMPRESA E DO
SÓCIO-GERENTE.  PRAZO  SUPERIOR  A  CINCO  ANOS.
PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
1. O Tribunal de origem reconheceu, in casu, que a Fazenda Pú-
blica sempre promoveu regularmente o andamento do feito e que
somente após seis anos da citação da empresa se consolidou a pre-
tensão do redirecionamento, daí reiniciando o prazo prescricional.
2. A prescrição é medida que pune a negligência ou inércia do ti-
tular de pretensão não exercida, quando o poderia ser.
3. A citação do sócio-gerente foi realizada após o transcurso de
prazo superior a cinco anos, contados da citação da empresa. Não
houve  prescrição,  contudo,  porque se  trata de  responsabilidade
subsidiária, de modo que o redirecionamento só se tornou possível
a partir do momento em que o juízo de origem se convenceu da
inexistência de patrimônio da pessoa jurídica. Aplicação do prin-
cípio da actio nata.
4. Agravo Regimental provido.”
(AgRg. no REsp. 1062571/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segun-
da Turma, j. 20/11/2008, DJ 24/03/2009)

Esse também é o posicionamento do Tribunal de Justiça Gaúcho e Mineiro, em
recentíssimos julgados, cujas ementas seguem transcritas:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONA-
MENTO DO FEITO.  TEORIA DA ACTIO NATA.  PRESCRI-
ÇÃO INOCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O termo ini-
cial do prazo prescricional em relação ao presidente, aos liquidan-
tes e aos membros do conselho da associação em questão é do co-
nhecimento da dissolução irregular da entidade associativa ou da
ausência de bens da pessoa jurídica. Aplicação do princípio da ac-
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tio nata. Desde então, o credor jamais se quedou inerte na perse-
cução do seu crédito. Ademais, a interrupção da prescrição de um
dos devedores irradia efeitos em relação aos demais. Inteligência
do art. 124, III, c/c o art. 174, parágrafo único, ambos do CTN.
Ausência de prescrição intercorrente.  Prosseguimento da execu-
ção.  Apelo  provido.”  (TJRS;  AC  0303921-88.2017.8.21.7000;
Não-Me-Toque; Primeira Câmara Cível;  Rel.  Des.  Newton Luís
Medeiros Fabrício; Julg. 22/11/2017; DJERS 18/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ. EXECUTIVIDADE. PRESCRI-
ÇÃO  INTERCORRENTE.  INOCORRÊNCIA.  Inexiste  prescri-
ção intercorrente pela simples insatisfação do crédito tributário,
sendo imperativa a verificação de desídia do exeqüente. Havendo
a citação de um dos sócios responsáveis dentro do qüinqüídio le-
gal transcrorrido após o surgimento da actio nata, há interrupção
da prescrição em face de todos os responsáveis.  Inteligência do
art. 134, inciso VII e 125, inciso III ambos do CTN. Orientação do
STJ. Ausência de desídia na condução do processo após o redireci-
onamento.  Recurso  provido.”  (TJRS;  AC  0389883-
16.2016.8.21.7000;  Passo  Fundo;  Primeira  Câmara Cível;  Rel.
Des.  Carlos Roberto Lofego Canibal;  Julg.  04/10/2017; DJERS
31/10/2017).

“APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO.  PRESCRIÇÃO.  TEORIA DA
ACTIO NATA. A teoria da acotio nata permite que o prazo pres-
cricional comece a fluir a partir do conhecimento da violação do
direito subjetivo da parte, inteligência do artigo 189, CC. Decorri-
do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, do Código Civil de
2002,  deve  ser  declarada  a  prescrição.”  (TJMG;  APCV
1.0024.07.404632-7/002;  Rel.  Des.  Antônio  Bispo;  Julg.
17/08/2017; DJEMG 25/08/2017) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUDI-
CIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂN-
CIA DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AÇÃO AJUIZADA AN-
TES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REFOR-
MA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÃNCIA
DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO. Pela teoria da ac-
tio nata, o prazo prescricional referente à ação que visa obter a in-
denização por danos materiais e morais tem início quando o titu-
lar do direito subjetivo violado obtém a plena ciência da lesão e de
toda a sua extensão,  bem como do responsável  pelo ato ilícito.
Não constatada a ocorrência da prescrição, a sentença deve ser
reformada e os autos encaminhados à instância de origem para o
prosseguimento, não sendo possível aplicar o §3º, do artigo 1.013,
do CPC/2015 quando o processo não se encontra em condições de
obter o imediato julgamento, mormente quando há a necessidade
de  facultar  às  partes  a  possibilidade  da  produção  de  provas.”
(TJMG; APCV 1.0073.14.002624-3/001; Rel. Des. Pedro Bernar-
des; Julg. 04/07/2017; DJEMG 20/07/2017) 
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Assim, considerando o pedido do ente municipal de inclusão dos corresponsá-
veis no polo passivo da execução em 28.04.2014 (fls. 60/64), não há que se falar em prescri-
ção intercorrente do redirecionamento da execução.  Ora, se a  "jurisprudência do STJ é no
sentido de que o termo inicial da prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao direito,
consagração do princípio universal da actio nata" (AgRg no REsp 1100907/RS, Rel. Minis-
tro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  01/09/2009,  DJe
18/09/2009), resta claro que, na especificidade da conjuntura examinada, não nasceu lesão
para a Fazenda Municipal enquanto desconhecia a formação de grupo econômico envolvendo
a empresa executada.

Portanto, faz-se imperioso o retorno dos autos à origem para que o feito prossi-
ga seu trâmite regular.

Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR suscitada e, no mérito,
PROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, para cassar a sentença de fls. 127/130, deter-
minando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo   a quo, com o escopo de que seja
concedido regular processamento do feito executivo fiscal.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des.
Leandro dos Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa

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.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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