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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA.  SÓCIO  RETIRADO  DA  EMPRESA  ANTES  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  DÍVIDA.  DESNECESSIDADE  DE 
DILAÇÃO PROBATÓRIA.  CABIMENTO DA VIA ELEITA. 
ADEQUAÇÃO DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE 
DO EX-SÓCIO.  ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA  ARQUIVADA 
NA  JUCEP.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  EM  RELAÇÃO  AO 
MESMO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. 
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  FIXAÇÃO  RAZOÁVEL. 
ART. 20,  §  4º,  DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 
ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

-  Em  consonância  com  a  Súmula  393,  do  Colendo  STJ,  “A 
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 
relativamente  às  matérias  conhecíveis  de  ofício  que  não 
demandem dilação probatória”, sendo perfeitamente possível 
nesta via, destarte, a apuração da ilegitimidade passiva de ex-
sócio  da  empresa  executada,  mormente  quando  a 
documentação  carreada  aos  autos  é  capaz  de  denotar  a 
exclusão  daquele  anteriormente  à  constituição  da  dívida, 
mediante prova da alteração societária perante a JUCEP.

- No mérito, exsurge a Jurisprudência dos Tribunais pátrios, 
no sentido de que “Descabe a responsabilização pessoal de 
ex-sócio  quando  sua  retirada  da  sociedade  se  deu  em 
momento  anterior  ao  surgimento  da  obrigação  tributária 
exigida  no  feito  executivo”1.  Desse  modo,  providenciada  a 
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devida modificação no quadro societário da empresa perante 
a Junta Comercial, não subsiste qualquer responsabilidade do 
agravado quanto aos débitos posteriores da sociedade.

- Quanto à questão da verba honorária atacada, é pacífica a 
Jurisprudência pátria,  a qual se mostra firme no sentido da 
legalidade da condenação da Edilidade exequente nas verbas 
honorárias, quando da extinção parcial da execução fiscal, em 
face do acolhimento da exceção de pré-executividade oposta, 
conforme precedentes do Colendo STJ e desta Egrégia Corte.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação 
dos  efeitos  da  tutela  recursal  interposto  pelo  Estado  da  Paraíba contra  decisão 
interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca 
da Capital  nos  autos  de ação de  execução fiscal,  a  qual  acolheu exceção de pré-
executividade  para  o  fim  de  excluir  da  lide  Eugênio  Pereira  Lima  Filho,  por 
ilegitimidade passiva ad causam, e condenar a Fazenda ao pagamento de honorários 
sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00, em favor do causídico do excipiente.

Inconformada,  a  Fazenda  Pública  exequente/excepta  ofertou 
suas razões recursais, pugnando pela reforma do  decisum a quo, argumentando, em 
síntese: a impossibilidade de discussão da ilegitimidade passiva ad causam na via da 
exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória; o cabimento 
da execução contra o corresponsável excluído da lide, dado que, ainda que retirado 
da sociedade em 1995, o mesmo não comunicara tal feito à Receita Estadual; assim 
como o manifesto descabimento da condenação em honorários sucumbenciais, tendo 
em vista que a decisão não excluíra toda a ação de execução proposta.

Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, 
para  determinar  o  prosseguimento  da  execução  contra  todos  os  corresponsáveis, 
inclusive contra o agravado, bem como, para excluir ou minorar a condenação em 
honorários  advocatícios  de  sucumbência.  No  mérito,  pleiteia  o  provimento  do 
recurso, determinando-se a reforma da decisão atacada, assim como, a consequente 
ratificação da tutela antecipatória, até julgamento definitivo da demanda.

Houve o indeferimento do pleito de antecipação dos efeitos da 
tutela recursal, ante a falta de comprovação do requisito do fumus boni iuris.

Intimado, o polo agravado não ofertou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta representante da Procuradoria 
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de  Justiça  em  atuação  nesta  Corte  de  Justiça  emitiu  seu  parecer,  opinando  pelo 
acolhimento  da  preliminar  de  inadequação  da  via  eleita,  dada  a  necessidade  de 
dilação probatória para a aferição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

De início, compulsando-se os presentes autos e analisando-se a 
casuística em disceptação, cumpre adiantar que a controvérsia submetida ao crivo 
desta  Corte  de  Justiça  é  de  fácil  deslinde  e  não  demanda  maiores  discussões, 
mormente quando a decisão recorrida se mostra irretocável e isenta de vícios.

A  esse  respeito,  afigura-se  fundamental  destacar  que 
insurgência arguida pela Edilidade em litígio transita em redor do debate acerca da 
possibilidade de discussão,  por  meio da via  da exceção de pré-executividade,  da 
preliminar de ilegitimidade passiva  ad causam  de ex-sócio de empresa executada, 
assim como, no mérito, do cabimento da exclusão de sua responsabilidade quanto a 
dívida constituída posteriormente à sua retirada da sociedade e, ademais, da licitude 
da condenação do Poder Público exequente em honorários sucumbenciais.

À  luz  desse  entendimento  e  avançando,  prefacialmente,  à 
discussão da viabilidade do exame da ilegitimidade passiva ad causam de ex-sócio de 
empresa executada  em sede de  exceção de pré-executividade,  é  imprescindível  o 
destaque  de  que  a  análise  de  tal  questão  preliminar  se  mostra  perfeitamente 
adequada e compatível com a via eleita pelo segundo agravado, mormente quando 
sua aferição pode ser facilmente denotada do conjunto probatório produzido.

Em  outras  palavras,  fundamental  destacar  que  o  manejo  da 
exceção de pré-executividade, ao arrepio do pleito insurgencial, mostra-se legítima à 
discussão  acerca  da  retirada  de  um  dos  sócios  da  empresa  executada  e   da 
consequente legitimidade passiva ad causam deste, sobretudo porque, a princípio, tal 
exame deve ser realizado  in statu assertionis,  não demandando dilação probatória, 
tendo  em  consideração  que  a  mera  prova  documental  já  é  suficiente  a  eximir 
qualquer dúvida a respeito de tal questão de ordem pública.

Nesse diapasão, faz-se essencial asseverar que,  ao arrepio do 
que  suscitou  a  tese  recursal,  as  provas  encartadas  aos  autos,  precisamente  às 
anexadas às fls. 86/87, dos autos do processo principal, já são bastantes em denotar a 
exclusão do ex-sócio agravado da sociedade em momento anterior à constituição da 
dívida executada, posto que comprovam a sua retirada da sociedade em 03/07/1995, 
ao passo em que a dívida exequenda faz referência ao exercício fiscal de 1996.

Resta  evidenciado,  portanto,  o  cabimento  da  via  eleita,  nos 



termos da Súmula 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A 
exceção  de  pré-executividade  é  admissível  na  execução  fiscal  relativamente  às 
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Nesse viés, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

Seguindo o ensejo em disceptação, notadamente com fulcro no 
escorço probatório documental ora referido, resta incontestável que o fato gerador da 
dívida tributária é posterior à saída do ora agravado do quadro social da empresa 
NORCOMPUTE – Computadores e Sistemas Ltda.,  razão pela qual  o mesmo não 
pode, de modo algum, in casu, ser responsabilizado pela dívida em questão.

Sob tal prisma, não se pode responsabilizar o ex-sócio por fatos 
geradores  que  ocorreram  posteriormente  à  sua  retirada  da  sociedade,  sobretudo 
quando  providenciada  a  devida  modificação  no  quadro  societário  da  empresa 
perante a Junta Comercial competente, sob pena de condená-lo a pagar débitos para 
os quais não concorreu, por ação ou omissão.

Isso porque, nos termos do disposto do art. 1.032 do CC, o sócio 
somente se responsabiliza pelas obrigações posteriores da sociedade, pelo período de 
02 (dois) anos, enquanto não for averbada sua retirada ou exclusão, in verbis:

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, 
ou  a  seus  herdeiros,  da  responsabilidade  pelas  obrigações 
sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da 
sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e 
em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. 

Assim, tendo a averbação da retirada do agravado ocorrido em 
03/07/1995, não há como ser responsabilizado pela obrigação decorrente de obrigação 
tributária relativa ao ano de 1996, quando não mais fazia parte da sociedade.

Neste norte, emergem os seguintes precedentes:

“TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRELIMINARES  DE  INÉPCIA, 
ILEGITIMIDADE  ATIVA  E  NULIDADE  DA  SENTENÇA 
AFASTADAS.  DÍVIDA  CONSTITUÍDA 
POSTERIORMENTE  À  RETIRADA  DO  SÓCIO  DA 
EMPRESA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. I - Não 
há inépcia da inicial quando for possível depreender da peça 
vestibular a causa de pedir e a pretensão ao final deduzida, 
como ocorre na hipótese. II - A pessoa física (sócio) é parte 
legítima  para  embargar  a  execução  fiscal  quando  consta 



daquela lide, conjuntamente ao devedor principal (empresa), 
como co-responsável pelo débito exeqüendo. III - Não há, na 
hipótese,  julgamento  extra  petita,  pois,  tanto  o  principal 
(imposto), como o acessório (multa pecuniária), foram objeto 
de  impugnação  do  embargante,  quando  argüiu  que  sua 
irresponsabilidade pelos referidos débitos decorre do fato de 
que a exclusão da sociedade teria sido anterior à constituição 
dos mesmos. IV - Descabe a responsabilização pessoal de ex-
sócio quando sua retirada da sociedade se deu em momento 
anterior  ao  surgimento  da  obrigação  tributária  exigida  no 
feito executivo. V - Apelação a que se nega provimento”2.

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
INCLUSÃO  DE  SÓCIO.  FATOS  GERADORES 
POSTERIORES  À  ALTERAÇÃO  SOCIETÁRIA. 
ARQUIVAMENTO  NA  JUCESP.  HONORÁRIOS. 
CABIMENTO.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE. 
ATUALIZAÇÃO NA DRF. ÔNUS QUE NÃO COMPETE AO 
EX-DIRETOR.  Compulsando  os  autos,  verifica-se  que o 
agravado  exerceu  o  cargo  de  diretor  executivo  da  empresa 
executada em período anterior aos fatos geradores do título 
executivo. Não há como prosperar a alegação fazendária de 
que teria sido o agravado quem deu causa à sua inclusão no 
pólo  passivo  do  feito  executivo,  em  razão  do  princípio  da 
causalidade.  Primeiro  porque  as  alterações  no  quadro 
societário foram devidamente registradas perante a JUCESP, 
conforme certidões de fls. 44 e 45, sendo certo que a própria 
União,  na  petição  em  que  concordou  com  a  exclusão  do 
agravado no  pólo  passivo,  juntou  a  ficha  cadastral  com  os 
últimos cinco arquivamentos, constando as citadas anotações 
(fls.  50/52).  Segundo  porque,  tendo  sido  providenciada  a 
devida modificação no quadro societário da empresa perante 
a Junta Comercial, não subsiste qualquer responsabilidade do 
agravado quanto aos débitos posteriores da sociedade. E, por 
fim, à época dos fatos, vigorava a IN SRF 200/2002, cujo art. 
20, caput e § 3º, dispunha que "é obrigatória a comunicação, 
pela  pessoa  jurídica,  de  toda  a  alteração referente  aos  seus 
dados  cadastrais,  bem  assim  de  seu  quadro  de  sócios  e 
administradores, no prazo máximo de trinta dias, contado da 
alteração.".  Portanto,  a  obrigação acessória  de  comunicar  as 
alterações societárias para a Receita Federal pertence à pessoa 
jurídica  contribuinte,  os  seus  sócios  e/ou  administradores 
remanescentes,  não  se  estendendo  a  quem  se  retira  da 
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sociedade.  A  jurisprudência,  há  tempos,  já  firmou 
entendimento no sentido de que o acolhimento da exceção de 
pré-executividade  enseja  a  condenação  da  exeqüente  ao 
pagamento  da  verba  honorária,  tendo  em  vista  a  natureza 
contenciosa da medida processual. Precedentes do STJ. Ainda 
que  o  agravado  não  tenha  denominado  a  sua  petição  de 
"exceção  de  pré-executividade",  tal  fato  não  desnatura  a 
utilização  dos  citados  julgados,  porquanto  a  essência  do 
instituto,  qual  seja,  a  de  veicular  matéria  cognoscível  de 
ofício,  permanece  a  mesma.  Agravo  de  instrumento  não 
provido”.

Por  sua  vez,  naquilo  que  tange  ao  pedido  de  exclusão  dos 
honorários advocatícios arbitrados, é cediço que em razão da procedência do pedido 
e consequente exclusão do sócio da execução, cabe ao Estado exequente o pagamento 
de honorários advocatícios em seu favor,  sendo, portanto, consequência lógica do 
resultado do julgamento, inclusive em conformidade com o princípio da causalidade.

 Assim é o entendimento pacífico do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇAO FISCAL. 
EXCEÇAO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  ACOLHIDA. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.   1.  A 
decisão agravada foi baseada na jurisprudência pacífica desta 
Corte quanto à possibilidade de condenação da Fazenda em 
honorários  advocatícios  na  hipótese  de  exceção  de  pré- 
executividade acolhida. 2. Ademais, segundo consignado no 
acórdão recorrido,  a  presente execução fiscal  foi  extinta  em 
razão  da  ilegitimidade  passiva  do  excipiente,  pelo  que, 
consoante  disposto  no  art.  20  do  CPC,  conclui-se  que  a 
Fazenda foi quem deu causa à instauração indevida da ação. 
Logo, perfeitamente cabível a condenação do ente Fazendário 
ao  pagamento  dos  honorários  de  sucumbência.  3.  Agravo 
regimental não provido. (STJ 2ª Turma AgRg AREsp 22974/SC 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques,06.09.2011 DJ 14.09.2011).

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO 
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO 
DA  EXECUÇÃO.  RECONHECIMENTO  DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 
ART.  20  DO  CPC.  1.  A  exceção  de  pré-executividade 
contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em 
face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende 
contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de 
verba  honorária,  por  força  da  sucumbência  informada  pelo 



princípio da causalidade. 2. A regra encartada no artigo 20, do 
CPC,  fundada  no  princípio  da  sucumbência,  tem  natureza 
meramente ressarcitória, cujo influxo advém do axioma latino 
victus victori expensas condemnatur, prevendo a condenação 
do  vencido  nas  despesas  judiciais  e  nos  honorários  de 
advogado. 3. Deveras, a imposição dos ônus processuais, no 
Direito  Brasileiro,  pauta-se  pelo  princípio  da  sucumbência, 
norteado  pelo  princípio  da  causalidade,  segundo  o  qual 
aquele  que deu causa  à  instauração do processo  deve arcar 
com as despesas dele decorrentes. 4. É que a atuação da lei não 
deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a 
cujo  favor  se  efetiva;  por  ser  interesse  do  Estado  que  o 
emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem 
razão.  5.  In  casu,  a  Fazenda  Municipal  de  Belo  Horizonte 
ajuizou execução fiscal, em 1999, para cobrança de débitos do 
IPTU,  sendo  que  apenas  em  2003,  a  pedido  da  exeqüente, 
foram  incluídos  na  lide  os  recorrentes,  na  condição  de 
proprietários  do  imóvel,  tendo  os  mesmos  apresentado 
exceção  de  pré-executividade,  suscitando  ilegitimidade 
passiva ad causam, tese acolhida pelo Tribunal de origem. 6. 
Precedentes:  AgRg  no  REsp  1134076/SP,  Rel.  Ministro 
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  DJe 
29/10/2009;  REsp 768800/MG, Rel.  Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI,  PRIMEIRA TURMA, DJe 13/05/2009)  7.  Agravo 
regimental  desprovido.  (STJ  -  AgRg  no  REsp:  1180908  MG 
2010/0025565-0,  Relator:  Ministro  LUIZ  FUX,  Data  de 
Julgamento: 06/05/2010, T1, DJe 25/08/2010).

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO 
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO 
DO  PROCESSO  EM  RELAÇÃO  À  PARTE  ILEGÍTIMA. 
HONORÁRIOS.  CABIMENTO.  1.  Assumindo a  exceção  de 
pré-executividade  caráter  contencioso,  apto  a  ensejar  a 
extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da 
lide,  que  para  invocá-la  empreende  contratação  de 
profissional, inequívoco o cabimento de verba honorária, por 
força  da  sucumbência  informada  pelo  princípio  da 
causalidade.  2.  A  regra  encartada  no  artigo  20,  do  CPC, 
fundada  no  princípio  da  sucumbência,  tem  natureza 
meramente ressarcitória, cujo influxo advém do axioma latino 
victus victori expensas condemnatur, prevendo a condenação 
do  vencido  nas  despesas  judiciais  e  nos  honorários  de 
advogado. 3. Deveras, a imposição dos ônus processuais, no 
Direito  Brasileiro,  pauta-se  pelo  princípio  da  sucumbência, 



norteado  pelo  princípio  da  causalidade,  segundo  o  qual 
aquele  que deu causa  à  instauração do processo  deve arcar 
com as despesas dele decorrentes. 4. É que a atuação da lei não 
deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a 
cujo  favor  se  efetiva;  por  ser  interesse  do  Estado  que  o 
emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem 
razão. 5. (…) 6. Precedente desta Corte: RESP 611253/BA, desta 
Relatoria,  DJ  de  14.06.2004.  7.  Recurso  especial  provido, 
determinando-se  o  retorno  dos  autos  à  instância  de  origem 
para que seja fixada a verba honorária. (STJ - REsp: 647830 RS 
2004/0041195-5,  Relator:  Ministro  LUIZ  FUX,  Data  de 
Julgamento: 03/02/2005, T1, DJ 21.03.2005 p. 267).

Por  fim,  com  relação  ao  arbitramento  dos  honorários 
sucumbenciais,  acredito  que o  patamar de R$ 2.000,00  (dois  mil  reais)  se  afigura 
razoável, encontrando-se, pois, condizente com as peculiaridades da causa e com a 
regra insculpida no artigo 20, § 4º, do CPC. Daí porque entendo pela insubsistência 
da insatisfação recursal neste ponto e pela necessidade de sua manutenção. 

Em razão de todas as considerações tecidas acima, com fulcro 
no artigo 557, caput, do CPC, assim como na Jurisprudência dominante do STJ e do 
TJPB,  rejeito  a  preliminar  de  inadequação  da  via  eleita  e,  no  mérito,  nego 
seguimento ao agravo de instrumento interposto,  mantendo incólumes todos  os 
exatos termos da decisão interlocutória atacada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


