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ORIENTAÇÃO NORMATIVA 001, 09 de junho de 2021 

 

Disciplina a inclusão de coobrigados nas 

Certidões de Dívida Ativa, o 

redirecionamentoda ação de execução fiscal e 

dá outras providências. 

 

A PROCURADORA-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições previstas na Lei 

Complementar nº 257/2018, e, CONSIDERANDO: 

- as hipóteses de responsabilidade tributária contidas nos arts. 134 e 135 do CTN; 

- a vedação de atribuição de responsabilidade ao sócio-gerente do sujeito passivo pelo 

mero inadimplemento da obrigação tributária (Tema/Repetitivo nº 97 e Súmula nº 430 

do STJ); 

- a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, ante a 

presunção da dissolução irregular de empresa que, sem comunicar aos órgãos 

competentes, deixa de funcionar em seu domicílio fiscal (Súmula nº 435 do STJ); 

- a existência de jurisprudência pacífica acerca da necessidade de comprovação da 

dissolução irregular ou de que o sócio agiu com excesso de poderes, infração à lei ou 

ao estatuto para fins de atribuição de responsabilidade tributária (Tema/Repetitivo nº 

97 do STJ); 

- a elevada probabilidade de serem acolhidos os meios de defesa embargos à execução 

fiscal manejados por sócios que foram incluídos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) 

sem a devida comprovação da prática de qualquer ato ensejador da responsabilização, 

condenando a Fazenda Pública a arcar com os ônus sucumbenciais; 

- a modificação do entendimento do STJ acerca da contagem do prazo prescricional 

quinquenal para o redirecionamento, encampando a tese fazendária assentada na teoria 

da actio nata (Tema/Repetitivo nº 444 do STJ); 

- a necessidade de unificação dos procedimentos a serem adotados pela Procuradoria do 

Município de Contagem quando do ajuizamento das ações de execução fiscal; 

 

ORIENTA 

 

Art. 1º No polo passivo das execuções fiscais distribuídas constará apenas o devedor 

principal (sujeito passivo), indicado no sistema SAJ Procuradorias.  

Parágrafo único. Os responsáveis (coobrigados) somente constarão na Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) e integrarão o polo passivo da execução fiscal desde a distribuição 

quando devida e formalmente apurada e consubstanciada, pela autoridade fiscal, a 

ocorrência das hipóteses ensejadoras de responsabilidade tributária.   
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Art. 2º O redirecionamento da execução fiscal em face de sócios-gerentes de pessoas 

jurídicas de direito privado deverá ser requerido no prazo de 05 (cinco) anos: 

I –contado da diligência de citação da pessoa jurídica, quando o ato ensejador da 

responsabilidade ocorrer concomitante ou posteriormente ao ajuizamento do executivo 

fiscal. 

II – contado da ciência, pela Fazenda Pública, da dissolução irregular ou de outras ações 

tendentes a obstar a satisfação do crédito tributário, nos termos do art. 185 do CTN c/c art. 

792 do CPC.  

 

Art. 3º Revoga-se a Orientação Normativa nº 15, de 23 de julho de 2019. 

 

Art. 4º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

SARAH CAMPOS 

Procuradora-Geral do Município 

 

 

JOÃO ALVES DE SOUZA JÚNIOR 

Subprocurador-Geral do Município 

 

 

 

ARMÊNIO GONÇALVES FANTINI JÚNIOR 

Subprocurador Fiscal do Município 


