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Trata-se de recurso especial interposto por HOSPITALAV SERVICOS E PROCESSAMENTO DE ROUPAS E 
TECIDOS LTDA, com fulcro no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão (fls. 162/169) 
assim ementado:  

  
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO. 
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em cujo bojo 

postulava o redirecionamento do feito executivo à empresa sucessora e o acolhimento da alegação de 
prescrição. 

2. O redirecionamento de um executivo fiscal, a ensejar a responsabilidade por sucessão prevista no 
artigo 133 do CTN, exige a inconteste prova da alienação do fundo de comércio, a demandar a utilização da 
via processual própria. 

3. Não há, a teor do artigo 133 do CTN, a exclusão ou transferência da responsabilidade do alienante 
pelos tributos devidos até a data da alienação de fundo de comércio, dispondo tão somente acerca da forma 
de responsabilização do terceiro adquirente pela dívida alheia, isto é, se ocorrerá de forma solidária ou 
subsidiária. 

4. A execução fiscal em questão foi ajuizada em 26.02.2010, objetivando a cobrança de crédito 
inscrito em dívida ativa referente a PIS e a COFINS, tributos sujeitos a lançamento por homologação em que 
a constituição definitiva do crédito tributário ocorre através da antecipação, pelo sujeito passivo, do 
pagamento da exação, sem prévio exame da autoridade administrativa. 

5. O prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal conta-se (i) nas hipóteses de lançamento 
por homologação, da data da entrega da declaração ou do vencimento do tributo, o que for posterior 
(especificamente nos casos em que não há, nos autos, comprovação quanto à data da entrega da 
declaração que originou a cobrança, o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo 
prescricional é a data do vencimento do crédito tributário anotada na CDA); (ii) tratando-se de lançamento 
de ofício, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação pessoal do devedor quanto 
à constituição do crédito. Precedentes do STJ. 

6. Na hipótese dos autos verifica-se que a ação executiva foi proposta em 26.02.2010 para cobrança 
de créditos tributários relativos aos anos base/exercício 2002/2003, com datas de vencimentos entre 
14.11.2002 e 14.02.2003, constituídos mediante Declaração. Infere-se, ainda, ter o contribuindo aderido ao 
PAEX antes da propositura do executivo fiscal, ensejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 
na forma do artigo 151, inciso VI, do CTN. 

7. A aferição do momento em que a exigibilidade do crédito é restabelecida ¿ com o consequente 
reinício do prazo prescricional - depende do que prevê a legislação de regência de cada programa específico, 
sendo que a Medida Provisória (MPV) nº 303/2006, que instituiu o PAEX (Regime de Parcelamento 
Excepcional), prevê que a prescrição quinquenal volta a correr, de modo automático e independente de 
notificação prévia, com a exclusão do parcelamento, ante a verificação de inadimplência quanto às parcelas, 
por dois meses consecutivos ou alternados, ou ainda, quando mantidos débitos sob discussão administrativa 
ou judicial ou não recolhidos quaisquer tributos devidos, inclusive após 28.02.2003 (artigo7º, inciso II e §§ 
1º, 2º, 4º e 5º). 

8. Considerando-se que, in casu, os créditos tributários foram constituídos entre 14.11.2002 e 
14.02.2003 e que o prazo prescricional restou interrompido entre 29.09.2006 ¿ data de adesão ao PAEX 
pela parte executada ¿ e 14.11.2009 ¿ quando houve a rescisão do acordo de parcelamento-, tem-se que, à 
data do ajuizamento da execução fiscal, em 06.02.2010, não havia se consumado a prescrição. 

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. 
Em seu recurso (fls. 172/176), a parte sustenta, em síntese, que houve violação aos arts. 133, I, e 

174 do CTN, 1.146 do CC e 227 da Lei nº 6.404/76.  
Contrarrazões às fls. 180/185. 
É o breve relatório. DECIDO.  
Não deve ser admitido o recurso. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os 

dispositivos infraconstitucionais alegadamente violados.  
O resultado do julgamento baseia-se em determinadas premissas fáticas. Admitidos os fatos, as 

conclusões não destoam da lei, daí que não cabe recurso especial, pois a aferição da ofensa a texto de lei 
teria que reanalisar os fatos, e isto é incabível. 

O julgado analisou a legislação e, apurados os fatos, deu interpretação no mínimo razoável à lei, daí 
que se aplica, mutatis mutandis, o teor da antiga súmula n.º 400 do Supremo Tribunal Federal, e a hipótese 
é de inadmissão do recurso. 

Além disso, o julgado, em princípio e em juízo de delibação, parece não destoar da linha do STJ, e 
torna imperativa a incidência da súmula n.º 83 do próprio STJ. 

Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: 
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO CTN. 
REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 


