
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
REMESSA OFICIAL N. 0023587-15.2009.815.0011
RELATOR       : Desembargador João Alves da Silva
RECORENTE : 2ª Vara da Fazenda de Campina Grande
RECORRIDO : Antônio Queiroz Vilar (Adv. Marcos Sá Dantas Wanderley)
INTERESSADO : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Flávio Luiz Avelar 

Domingues Filho

REMESSA  OFICIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO  CONTRA  SÓCIO.  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  RECONHECIDA.  RETIRADA  DO  SÓCIO  DA 
SOCIEDADE  ANTES  DO  FATO  GERADOR  DO  IMPOSTO. 
REGISTRO  NA  JUNTA  COMERCIAL.  OPONIBILIDADE 
CONTRA  TERCEIRO.  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE. 
ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

-  “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  devida  modificação  no  quadro  societário  da 
empresa  perante  a  Junta  Comercial,  não  subsiste  qualquer 
responsabilidade do executado quanto aos débitos posteriores da 
sociedade.

Relatório

Trata-se  de  remessa  oficial  tirada  contra  sentença  que  acolheu  os 
embargos  de  terceiro  opostos  por  Antônio  Queiroz  Vilar  em  desfavor  do  Estado  da 
Paraíba.

Na  sentença,  o  magistrado  registrou  que  o  fato  que  motivou  a 
execução fiscal é posterior à saída do executado da sociedade empresarial, daí porque não 
subsiste a responsabilidade deste pelo débito.  Após acolher a pretensão,  determinou a 
desconstrição dos bens do executado.

Intimadas, as partes não opuseram recurso. Por força do disposto no 
art. 475, II, do CPC, os autos subiram a esta Corte. 

1  TRF-2 - AC: 148353 RJ 97.02.30407-5, Relator: Juiz Federal Convocado ANTONIO HENRIQUE C. DA SILVA, Data de Julgamento: 
11/11/2008, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::26/01/2009 - Página::296/297



É o relatório. Decido.

Colhe-se  dos  autos  que  o  Estado  da  Paraíba  direcionou  contra  o 
recorrido  execução  fiscal,  objetivando  satisfazer  débitos  da  empresa  que  o  apelado 
figurava como sócio.

Inconformado, o executado opôs os presentes embargos,  aduzindo 
que  se  retirou  da  sociedade  desde  julho  de  1999,  daí  porque  não  seria  responsável 
tributário pelo débito de ICMS referente ao mês de junho de 2001.

Pois bem. O exame dos autos revela que a tese sustentada na inicial 
está lastreada em provas concretas, que confirmam não apenas a retirada do exequente da 
sociedade, conforme registro na Junta Comercial, como também que o débito é posterior 
ao momento em que deixou a sociedade empresária.

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.

Neste norte, emergem os seguintes precedentes:

“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”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 

2  TRF-2 - AC: 148353 RJ 97.02.30407-5, Relator: Juiz Federal Convocado ANTONIO HENRIQUE C. DA SILVA, Data de Julgamento: 
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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  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”.

Sobre o tema, a 4ª Câmara Cível desta Corte já decidiu:

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGA 
SEGUIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA. 
ACOLHIMENTO. DÍVIDA CONSTITUÍDA POSTERIORMENTE 
À  RETIRADA  DO  SÓCIO  DA  EMPRESA.  ALTERAÇÃO 
SOCIETÁRIA  ARQUIVADA  NA  JUCEP.  EXCLUSÃO  DA 
RESPONSABILIDADE.  EXTINÇÃO  DA  EXECUÇÃO  FISCAL. 
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE.  ART.  557,  CAPUT,  CPC. 
SEGUIMENTO  NEGADO.  DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO 
INTERNO.  -  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. - 
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.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do 
Processo Nº 20040679220148150000, 4ª Câmara Especializada Cível, 
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 23-09-2014)



Neste cenário, penso não merecer reparos a decisão, na medida em 
que a  alteração foi  devidamente registrada na Junta  Comercial,  podendo ser  oposta  a 
terceiros, no caso o Estado da Paraíba.

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, 
nego seguimento à remessa oficial, mantendo incólume a decisão recorrida.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                        Relator

 


