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STJ – Primeira Seção – Pedido de vista regimental do Ministro Relator interrompe julgamento 

sobre o prazo prescricional para redirecionamento de Execução Fiscal 
 

 

Pedido de vista feito pelo Ministro Herman Benjamin interrompeu novamente o julgamento do 

RESP nº. 1.201.993. No recurso, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos, a 

Primeira Seção discute se a citação válida da pessoa jurídica, em execução fiscal, interrompe ou não 

o prazo prescricional pra redirecionamento da execução aos sócios-gerentes.  

  

Na sessão de julgamentos do dia 26/08/2015, após a renovação do julgamento (haja vista o 

julgamento ter sido iniciado em 14/09/2011), foram proferidos três votos, ocorrendo a interrupção da 

votação em razão de pedido de vista antecipado da Ministra Regina Helena. Na ocasião, foram 

proferidos dois votos favoráveis ao Fisco Paulista (Ministros Herman Benjamin e Mauro Campbell), 

e um favorável ao Contribuinte (Ministro Napoleão Nunes). 

  

O caso é bastante peculiar: os fatos geradores do crédito tributário executado datam do período 

compreendido entre setembro e novembro de 1997. Houve a inscrição em dívida ativa em junho de 

1998, e ajuizamento da execução fiscal no mesmo mês. A citação válida da pessoa jurídica executada 

ocorreu no mês seguinte, ainda em julho de 1998, momento a partir do qual foram praticados vários 

atos executivos somente contra a PJ – houve penhoras e tentativas de leilões, sendo que o crédito 

tributário chegou até mesmo a ser parcelado. 

 

Após restarem frustradas as pretensões executivas, foi constatado pela Fazenda do Estado de São 

Paulo, em maio de 2005, que a empresa não mais existia no endereço em que havia registrado seu 

domicílio fiscal. Por essa razão, em junho de 2007, a exequente requereu o redirecionamento da 

execução aos sócios-gerentes, sendo que a Justiça de São Paulo declarou o crédito prescrito em 

relação aos sócios diretores, pois havia transcorrido mais de cinco anos da citação válida da pessoa 

jurídica, o que ensejou o recurso da Fazenda de São Paulo ao STJ. 

 

No voto proferido no dia 26/08/2015, o Ministro Herman Benjamin, relator, deu provimento ao 

recurso, determinando o retorno dos autos ao TJ/SP, para que se esclareça se o Fisco tomou 

conhecimento da dissolução irregular  em momento anterior ou posterior à citação válida da pessoa 

jurídica. Isso porque a orientação jurisprudencial do STJ – no sentido de que a partir da citação o 

fisco tem cinco anos para redirecionar a execução – pressupõe que os eventos previstos no art. 135, 

III, do CTN
1
, tenham ocorrido anteriormente à citação válida do devedor principal. Na sessão do dia 

26/08, o Ministro Herman foi acompanhado pelo Ministro Mauro Campbell. O Ministro Napoleão 

Nunes divergiu, para declarar prescrita a execução contra os sócios, contando o prazo de cinco anos a 

partir da citação válida em qualquer hipótese. 

 

                                                 
1
 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 
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Na sessão dessa quarta-feira, dia 28/10/2015, a Ministra Regina Helena proferiu seu voto-vista, 

igualmente no sentido de dar provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, para que os 

autos retornem ao Tribunal de origem para novo julgamento. Porém, os fundamentos da Ministra 

Regina Helena divergem dos adotados pelo Relator. 

 

A Ministra Regina Helena enfatizou o distinguishing proposto pelo Relator: se o ilícito previsto no 

art. 135, III, do CTN foi praticado pelo sócio antes ou depois da citação válida da empresa 

executada.  

 

E esclareceu, no primeiro caso (prática do ilícito antes da citação), que a citação negativa é o ato 

processual que deflagra o lapso de cinco anos para que o Fisco redirecione o crédito para a pessoa 

física. Nesse caso, o prazo prescricional para a Fazenda Pública exequente é único quanto a todos os 

devedores.  

 

No segundo caso (prática do ato infracional após a citação da PJ), o termo a quo do prazo 

prescricional para o redirecionamento seria a data da prática inequívoca de ato – pelo sócio 

administrador – no intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário executado. A Ministra se 

vale dos elementos próprios para a caracterização da fraude à execução (art. 593 do CPC), figura 

semelhante a do art. 185 do CTN (presunção de fraude anterior ao ajuizamento da ação fiscal), para 

determinar a fluência do prazo prescricional. Nesse ponto diverge do voto do Ministro Relator, no 

sentido de que a prescrição começaria a correr a partir do momento em que o Fisco informou nos 

autos do processo a constatação de irregularidades na empresa. 

 

Por fim, a Ministra Regina Helena enfatizou que o prazo de redirecionamento de cinco anos é 

aplicável quando as situações previstas no art. 135 do CTN estão presentes, o que deve ser 

comprovado pelo Fisco. Com base nesses fundamentos acompanhou o Ministro Relator na 

determinação de remessa dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, ocasião em que 

deverá ser esclarecida a comprovação da data em que houve a dissolução irregular da empresa. À 

vista deste fato será analisada a prescrição quanto ao redirecionamento da execução. 

 

Após o voto da Ministra Regina Helena, pediu vista regimental o Ministro Herman Benjamin. 

Aguardam os Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e 

Olindo Menezes.  

 

Em caso de dúvidas ou informações adicionais, entre em contato conosco nos endereços de email  

annapaola.zonari@dsa.com.br ou julio.soares@advds.com.br ou acesse nosso endereço eletrônico 

www.advds.com.br 
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