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Considerando-se que a constituição do crédito tributário ocorreu em 13/12/2002 e o despacho citatório 
foi proferido em 11/01/2006, interrompendo nessa data o prazo de prescrição do tributo, verifica -se que o 
débito exequendo não estava prescrito, vez que não ultrapassado o quinquênio legal.  

  
Quanto à prescrição da pretensão de redirecionamento da execução em face dos sócios, entendo que 

assiste razão ao embargante. 
  
Conforme relatado, a empresa devedora não foi localizada em seu endereço fiscal quando da diligência 

de citação, ocorrida em 03 de abril de 2006, conforme certidão de fl. 33 dos autos da Execução, o que gera 
presunção relativa de sua dissolução irregular e, por consequência, a responsabilidade dos gestores, nos 
termos do art. 135, III, CTN, a qual, porém, admite prova em sentido contrário. 

  
Nesse sentido, o teor a Súmula 435/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". 

  
Cumpre ressaltar que o marco inicial do prazo prescricional, na hipótese de redirecionamento da 

execução fiscal para os sócios, é a data em que a Exequente toma ciência da dissolução irregular da 
sociedade (Súmula 435 do STJ). A partir de então está autorizado o redirecionamento, consoante julgados 
do STJ abaixo transcritos:  

  
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INSUCESSO. EMPRESA QUE NÃO MAIS FUNCIONA NO 

ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS OFICIAIS. CERTIDÃO LAVRADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 
INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. 
POSSIBILIDADE. SÚMULA 435/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.  

I. Consoante a jurisprudência do STJ, "em execução fiscal, certificada pelo oficial de justiça a não 
localização da empresa executada no endereço fornecido ao Fisco como domicílio fiscal para a citação, 
presume-se (juris tantum) a ocorrência de dissolução irregular a ensejar o redirecionamento da execução 
aos sócios, na forma do art. 135, do CTN. Precedentes: EREsp 852.437/RS, Primeira Seção. Rel. Min. Castro 
Meira, julgado em 22.10.2008; REsp 1343058/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 
09.10.2012", constituindo "obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos 
cadastros junto aos órgãos de registros públicos e ao Fisco, incluindo os atos relativos à mudança de 
endereço dos estabelecimentos e, especialmente, os referentes à dissolução da sociedade. Precedente: 
EREsp 716412/PR, Primeira Seção. Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12.9.2007" (STJ, REsp 
1.374.744/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2013).  

 II. De aplicar-se, na hipótese vertente, à luz dos balizamentos estabelecidos, os dizeres da Súmula 
435/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". III - Agravo Regimental improvido. 

STJ, AgRg no REsp 1530393, Relator: Ministro ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 01-07-
2015. 

  
"EXECUÇÃO FISCAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA - MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - 

"ACTIO NATA". 
1. 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. 
2. In casu, não ocorreu a prescrição, porquanto o redirecionamento só se tornou possível a partir da 

dissolução irregular da empresa executada. 
Agravo regimental improvido." 
 (AgRg no REsp 1100907 / RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

01/09/2009, DJe 18/09/2009)  
  
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.  
1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento firme no sentido de que "a citação da sociedade 

executada interrompe a prescrição em relação aos seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento da 
execução fiscal, que deverá ser promovida no prazo de cinco anos, prazo esse estipulado como medida de 
pacificação social e segurança jurídica, com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais" 
(AgRg no Ag 1297255/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
19/03/2015, DJe 27/03/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

  


