
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010986-97.2014.815.0000.
Origem : 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Município de João Pessoa.
Procurador : Adelmar Azevedo Régis.
Agravado : Polynor S/A Indústria e Comércio de Fibras Sintéticas da   

  Paraíba.
Advogados : Fernando Gondim Ribeiro Júnior 

  Rose Angelli Cirne Eloy Gondim.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO FISCAL.  SÓCIO NÃO INCLUÍDO
NA CDA COMO COOBRIGADO. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.  AVISO DE  RECEBIMENTO
DEVOLVIDO SEM  CUMPRIMENTO.
MUDANÇA  DE  ENDEREÇO.  EMPRESA
“BAIXADA”  NOS  REGISTROS  DA RECEITA
FEDERAL  POR  INAPTIDÃO.
REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
INDÍCIOS SUFICIENTES.  PROVIMENTO DO
RECURSO.

-  Conforme  entendimento  pacífico  no  âmbito  do
Superior Tribunal de Justiça,  o redirecionamento de
execução fiscal ao sócio-administrador que não figura
como corresponsável tributário da certidão de dívida
ativa  está  vinculada  à  comprovação,  por  parte  do
Fisco,  de  que  este  tenha  agido  com  excesso  de
poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de
dissolução irregular da empresa.

-  Constatada  a  existência  de  indícios  de  dissolução
irregular, admissível o redirecionamento pretendido.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.
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Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município
de  João  Pessoa contra  decisão  do  MM.  Juízo  de  Direito  da  2ª  Vara  de
Executivos  Fiscais  da  Capital que,  nos  autos  da  Ação  de  Execução Fiscal
interposta  em  face  da  Polynor  S/A  Indústria  e Comércio  de  Fibras
Sintéticas da Paraíba,  indeferiu o pedido de redirecionamento da execução
para o Sr. Odécimo Silva, por não figurar na CDA como corresponsável, bem
como por não ter a Fazenda Pública demonstrado que  algum das hipóteses
para  responsabilização  dos  administradores  dispostas  no  art.  135  do  CTN
estariam presentes.

Em  suas  razões,  defende  a  dificuldade  da  promoção  da
execução fiscal, aduzindo o desacerto da decisão do magistrado  a quo,  em
vista do disposto no art. 121, parágrafo único, inciso I, e art. 134, ambos do
CTN, que autorizam o redirecionamento da execução para os sócios, em caso
de não localização de bens penhoráveis em nome da empresa. 

Ressaltou que o agravado, na qualidade de sócio-administrador,
responde solidariamente pelos débitos fiscais, posto que “a empresa extinguiu
irregularmente as suas atividades,  conforme se verifica através do extrato
adquirido no Banco de Dados da Receita Federal” (fls. 04).

Pleiteia, ao final, o provimento do agravo, com a reforma da
decisão vergastada, a fim de que seja deferido o pleito de redirecionamento da
execução fiscal para o Sr. Odécimo Silva.

O agravado apresentou contraminuta, às fls. 32/42

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  160/64)  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (fls.
152/153).

É o relatório.

VOTO.

Prefacialmente,  cumpre  registrar  que  estão  presentes  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto. 

Na controvérsia, como exposto, o recorrente pleiteia, a reforma
da  decisão interlocutória  que  indeferiu  o  pedido de  redirecionamento  da
execução ao Sr. Odécimo Silva, por não constar originalmente na certidão de
dívida ativa, bem como por não restarem verificadas uma das hipóteses do art.
135 do código Tributário Nacional.

Na hipótese de que se cuida, a execução fiscal foi manejada em
face da pessoa jurídica Polynor S/A Indústria e Comércio de Fibras Sintéticas
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da Paraíba, em virtude da existência de débito relativo à IPTU do exercício de
2011, conforme CDA às fls. 09. 

Com efeito, a responsabilidade dos sócios-diretores, gerentes e
representantes  das  pessoas  jurídicas  de  direito  privado pelos  créditos
tributários encontra respaldo legal no art. 135 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

“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;
(…)
III  -  os  diretores,  gerentes  ou  representantes  de
pessoas jurídicas de direito privado.”

Nesse  passo,  conforme  entendimento  pacífico  no  âmbito  do
Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento de execução fiscal aos sócios
que não figuram como corresponsáveis tributários da certidão de dívida ativa
está vinculada à comprovação, por parte do Fisco, dos requisitos do art. 135 do
CTN ou quando houver indícios de dissolução irregular da sociedade.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
DISSOLUÇÃO  IRREGULAR.
REDIRECIONAMENTO.  SÓCIO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  EXCESSO  DE  PODERES,
INFRAÇÃO À LEI  OU CONTRA O ESTATUTO À
ÉPOCA DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. "A presunção de dissolução irregular da sociedade
empresária,  conquanto  fato  autorizador  do
redirecionamento  da  execução  fiscal  à  luz  do
preceitua a Súmula n. 435 do STJ, não serve para
alcançar  ex-sócios,  que  não  mais  compunham  o
quadro social à época da dissolução irregular e que
não  constam como co-responsáveis  da certidão  de
dívida  ativa,  salvo  se  comprovada  sua
responsabilidade, à época do fato gerador do débito
exequendo,  decorrente  de  excesso  de  poderes,
infração à lei ou contra o estatuto, conforme dispõe
o art. 135 do CTN. Precedentes: EREsp 100.739/SP,
Rel.  Ministro  José  Delgado,  Primeira  Seção,  DJ
28/02/2000;  EAg  1.105.993/RJ,  Rel.  Ministro
Hamilton  Carvalhido,  Primeira  Seção,  DJe
01/02/2011;  REsp  824.503/RS,  Rel.  Min.  Eliana
Calmon,  Segunda Turma,  DJe de  13.8.2008;  REsp
728.461/SP,  Rel.  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,
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Primeira  Turma,  DJ  19/12/2005"  (AgRg  no  Ag
1.346.462/RJ,  Rel.  Min.  Benedito  Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 24/05/2011).
2. In casu, o  Tribunal de origem consignou de forma
expressa que: "quanto aos ex-sócios,  ante  o tempo
decorrido,  somado  ao  fato  de  que  não  mais
integravam a sociedade como também em razão da
agravante não ter trazido indícios de que à época do
fato  gerador  da  obrigação  tributária  agiram  com
excesso  de  poderes  ou  infração  de  lei,  entendo
incabível  a  inclusão  no  pólo  passivo  da  execução
fiscal." 
3.  Para rever os fundamentos do Tribunal a quo é
necessário o reexame do conjunto fático-probatório,
o que não é possível  em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg  no  AREsp  261.019/SP,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
DISSOLUÇÃO  IRREGULAR.
REDIRECIONAMENTO  DA EXECUÇÃO  PARA O
SÓCIO.  QUESTÃO  RELEVANTE  PARA  O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM A FIM DE SANAR A OMISSÃO
APONTADA NOS ACLARATÓRIOS.
1. É cediço nesta Corte que a dissolução irregular da
pessoa jurídica, a qual se presume quando ela deixa
de  funcionar  no  seu  domicílio  fiscal,  sem
comunicação  aos  órgãos  competentes,  legitima  o
redirecionamento  da  execução fiscal  para  o sócio-
gerente,  entendimento  que,  inclusive,  encontra-se
inscrito na Súmula n. 435/STJ.
2. A Corte a quo, ao deixar de se manifestar sobre a
alegada dissolução irregular  da empresa,  violou  o
disposto no art. 535 do CPC, eis que tal questão é
relevante  para  o  deslinde  da  controvérsia.  Assim,
constatada  a  deficiente  prestação  jurisdicional
conferida pelo Tribunal Regional, é de se acolher a
preliminar de nulidade e determinar o retorno dos
autos  à  origem a  fim  de  que  seja  proferido  novo
julgamento dos embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional. 
3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1203890 SP 2010/0138046-2, Relator:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: 21/09/2010, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 08/10/2010)

Agravo de Instrumento nº 2010986-97.2014.815.0000 4



“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 E 545
DO  CPC.  RECURSO  ESPECIAL.  TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE POR QUOTAS
DE  RESPONSABILIDADE  LIMITADA.
DISSOLUÇÃO  IRREGULAR.
REDIRECIONAMENTO  DA  EXECUÇÃO  PARA
SÓCIO-GERENTE.  POSSIBILIDADE.  SÚMULA
7/STJ.  PENHORA.  VAGA  DE  GARAGEM  EM
IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE. 
1.  O redirecionamento  da  execução  fiscal,  e  seus
consectários  legais,  para  o  sócio-gerente  da
empresa,  somente  é  cabível  quando  reste
demonstrado que este agiu com excesso de poderes,
infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de
dissolução irregular da empresa (Precedentes: REsp
738.513/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 18.10.2005;
REsp  513.912/MG,  DJ  01.08.2005;  REsp
704.502/RS, DJ 02.05.2005; EREsp 422.732/RS, DJ
09.05.2005;  e  AgRg  nos  EREsp  471.107/MG,  Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 25.10.2004). 
[...].
Demonstrada a dissolução irregular da sociedade e
o exercício da gerência pelos embargantes à época
da  ocorrência  da  dissolução,  cabível  é  o
redirecionamento da execução. [...] 
(STJ -  AgRg no Ag: 1229438 RS 2009/0166543-2,
Relator:  Ministro  LUIZ FUX, Data  de  Julgamento:
23/03/2010,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 20/04/2010)

Conforme ensina Leandro Paulsen, a teor do disposto no citado
dispositivo  legal,  nem  todos  os  sócios  da  empresa  podem  ser
responsabilizados  pelos  débitos  tributários.  Segundo  afirma  o  mencionado
doutrinador, “faz-se necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou
a  gerência  da  sociedade,  com  poder  de  gestão.  Efetivamente,  a
responsabilização  exige  que  as  pessoas  indicadas  tenham  praticado
diretamente,  ou  tolerado,  a  prática  do  ato  abusivo  e  ilegal  quando  em
posição  de  influir  para  a  sua  não-ocorrência.  Constitui  prova  para  a
configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na direção
da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de
decisão quanto ao recolhimento do tributo” (Curso de Direito Tributário. 2ª
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. p. 155)

Importa  observar  que  o  mero  inadimplemento  da  obrigação
tributária  não  caracteriza  infração  à  lei  capaz  de  ensejar  responsabilização
pessoal dos administradores. 

A referida  orientação fora  sumulada  pelo  STJ,  no  enunciado
430:  “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera,
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por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

No presente caso, os documentos encartados pelo agravado, às
fls. 44/53, apontam o Sr. Odecimo Silva como diretor-presidente da empresa,
não havendo indícios de que esta circunstância tenha sido alterada. 

Verifica-se,  ademais,  que  houve  a  devolução  do  aviso  de
recebimento da carta de citação enviada ao endereço da empresa executada
pelo motivo "mudou-se", em 11.12.2013 (fls. 13). 

Assim, inobstante a simples devolução do aviso de recebimento
sem cumprimento não baste, por si só, à caracterização de que a sociedade foi
irregularmente dissolvida, há nos autos outro elemento a indicar que a empresa
executada, de fato, deixou de funcionar em seu endereço fiscal, qual seja,  a
situação de "inaptidão" da pessoa jurídica junto à Receita Federal,  tendo sua
inscrição no CNPJ sido baixada, com fulcro no art. 54 da Lei nº 11.941/09 (fls.
15).

Outrossim, a parte agravada assevera, em sede de contrarrazões,
que uma vez não localizada a empresa devedora em seu domicílio fiscal, o
Fisco  deveria  procurar  outros  meios  para  localizá-la,  como  a  exemplo  da
expedição de carta precatória ao endereço do representante legal da recorrida,
localizado na cidade de São Paulo (fls. 35).

Razão não lhe assiste, contudo, pois, consoante entendimento
sumulado pelo E. 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” (Súmula 435).

Acrescente-se,  por  oportuno,  que  as  cópias  das  alterações
realizadas no contrato social da empresa, anexadas pelo próprio agravado, não
apontam tenha ocorrido modificação do endereço da sociedade constante dos
registros da Junta Comercial, razão pela qual descabida a diligência referida –
expedição  de  carta  precatória  à  Comarca  do  sócio-gerente  –,  por  ser
responsabilidade  da  empresa  a  notificação  ao  Fisco  acerca  de  eventual
mudança de endereço, sob pena de ser considerada irregularmente dissolvida.

De tal modo, verificada a  existência de indício de dissolução
irregular,  admissível o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-
administrador, ainda que não incluído na CDA como coobrigado.

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo
de Instrumento,  para deferir o pedido de inclusão de Odecimo Silva no polo
passivo da execução fiscal originária.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para

Agravo de Instrumento nº 2010986-97.2014.815.0000 6



substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
     Desembargador Relator
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