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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO  CONTRA  SÓCIO.  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  RECONHECIDA.  RETIRADA  DO  SÓCIO  DA 
SOCIEDADE  ANTES  DO  FATO  GERADOR  DO  IMPOSTO. 
AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  NA  JUNTA  COMERCIAL. 
INOPONIBILIDADE CONTRA TERCEIRO. ART. 1.154, DO CC E 
ART.  119,  VII,  E  ART  123,  DO  RICMS/PB.  LEGITIMIDADE. 
PEDIDO  DE  PENHORA  DE  BENS.  MATÉRIA  NÃO 
EXAMINADA NO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE, SOB 
PENA  DE  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  REFORMA  DA 
DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Ao dispor sobre o registro das Sociedades Comerciais,  o Código 
Civil  explicita,  em  seu  art.  1.154,  que  “o  ato  sujeito  a  registro, 
ressalvadas  disposições  especiais  da  lei,  não  pode,  antes  do 
cumprimento das respectivas formalidades,  ser oposto a terceiro, 
salvo prova de que este o conhecia”. “As alterações contratuais que 
produzam modificação  societária  só  são  passíveis  de  oposição  a 
terceiro  após  o  regular  apontamento  na  Junta  Comercial,  não 
autorizando o afastamento da responsabilidade tributária pela só 
existência de alteração contratual pendente de registro em face de 
vedação  judicial  de  modificação  da  composição  societária, 
convenção  particular  que  não  é  oponível  à  Fazenda  em face  da 
vedação  do  art.  135  do  Código  Tributário  Nacional,  expondo, 
portanto,  a  responsabilidade  do  sócio  gerente  que  constava  dos 
registros da Junta Comercial como administrador, no momento do 
fato gerador da obrigação”.1 
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No  que  se  relaciona  com  a  parte  final  do  pedido  veiculado  no 
agravo,  no  sentido  de  que  seja  deferida  a  penhora  de  bens 
suficientes do crédito tributário,  creio ser impossível enfrentar a 
questão nesta instância, na medida em que não foi objeto de exame 
pelo  magistrado  prolator  da  decisão  recorrida,  sob  pena  de 
supressão de instância.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 85.

Relatório

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Paraíba 
contra decisão interlocutória que excluiu da lide o ora agravado, extinguindo a execução 
em relação a ele.

Na  decisão,  o  magistrado  registrou  que  o  agravado  retirou-se  da 
sociedade  antes  dos  fatos  que  ensejaram  a  execução  fiscal,  daí  porque  não  seria 
corresponsável  pelo  pagamento  do  débito.  Ressaltou,  ainda,  não  haver  evidências  de 
dissolução irregular da sociedade e condenou a Fazenda Pública a pagar honorários no 
importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, recorre o Estado da Paraíba alegando ser irregular a 
dissolução  de  empresas  que  deixam  de  funcionar  em  seus  domicílios  fiscais  sem 
comunicação oficial à Fazenda Pública, permitindo o redirecionamento da execução para 
seus sócios.

Sustenta  que,  diversamente,  “do mero inadimplemento  do  crédito 
tributário, a dissolução irregular da empresa acarreta a responsabilidade pessoal do sócio 
pelas  dívidas  da  sociedade,  permitindo  que  seu  patrimônio  seja  atingido  para  quitar 
débitos fiscais”.

De outro lado, defende que o fato do sócio se retirar da sociedade, 
sem o devido registro na junta comercial, não surte os efeitos legais, notadamente quanto à 
responsabilidade tributária. Argumenta que a alteração contratual não registrada somente 
tem repercussão entre as partes contratantes, não podendo ser oposta ao Fisco, nos termos 
do art. 123, do CTN.

Por  esta  razão,  segundo  argumenta,  é  natural  que  seja  dado 
prosseguimento à execução fiscal, com a manutenção do agravado no polo passivo, na 
qualidade de corresponsável pelo crédito tributário.



Manifesta,  ainda,  inconformismo  em  relação  à  condenação  por 
honorários advocatícios, aduzindo ser incabível quando a exceção exclui apenas um dos 
integrantes  do  polo  passivo,  sem  extinguir  o  feito.  Acrescenta  que  a  condenação  em 
honorários  advocatícios  decorre  do  princípio  da  causalidade,  de  forma  que  o 
corresponsável  pela  obrigação  tributária  principal,  também  falhou  em  não  cumprir 
obrigação acessória,  no sentido de atualizar a alteração cadastral  da sociedade junto à 
repartição fiscal correspondente, nos termos do art. 67, IV, do RICMS/PB.

Ao  final,  pede  o  provimento  do  recurso,  a  fim  permitir  o 
prosseguimento da execução fiscal contra o corresponsável fiscal agravado, bem como a 
penhora de bens suficientes à satisfação do crédito tributário.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público não opinou sobre o litígio.

É o relato do que se revela essencial. 

VOTO

Conforme colhe-se dos autos, o Estado da Paraíba ajuizou execução 
fiscal  em  desfavor  da  Alagoas  Filmes  Ltda  (Canadá  Color),  direcionando-a, 
posteriormente, para seus sócios, em razão do encerramento das atividades da empresa no 
estado. 

Deferido  o  redirecionamento  em  relação  ao  sócio  Natanael 
Alexandrino da Silva, o executado foi citado, oportunidade em que apresentou exceção de 
pré-executividade,  aduzindo  ser  parte  ilegítima,  uma  vez  que  havia  promovido  sua 
retirada da sociedade antes dos fatos que deram origem à execução.  O magistrado de 
primeiro grau acolheu a pretensão, sustendo, ainda, que não há evidências de dissolução 
irregular da sociedade.

Inconformado, o Estado sustenta que a alteração contratual não lhe 
pode ser oposta, haja vista que não foi averbada na Junta Comercial, tampouco lhe foi 
comunicada.

No  cenário  posto,  entendo  que  embora  o  recorrido  tenha 
demonstrado que se retirou da sociedade (02/02/2006) antes do fato gerador da obrigação 
tributária principal (01/2007), não há demonstração, tal como argumenta o agravante, de 
que  tal  as  alterações  contratuais  tenha  sido  averbadas  na  Junta  Comercial,  tampouco 
comunicadas à Secretaria da Receita do Estado da Paraíba, tal como estabelece o art. 119, 
VII, e 123, do RICMS/PB, in verbis:

Art. 119. São obrigações do contribuinte: [...]

VII - comunicar à repartição fazendária as alterações contratuais e 
estatutárias, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou 



transferência  de estabelecimento,  encerramento ou suspensão de 
atividade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência 
do fato, observado o disposto no art. 123;

Art. 123. Será igualmente exigido o preenchimento da FAC quando, 
em qualquer ocasião, se verificar alteração dos dados cadastrais do 
estabelecimento ou da firma, tais como: mudança de endereço, de 
ramo de negócio ou de atividade, alteração de nome ou de natureza 
da  firma  ou  sociedade  e  alterações  de  capital  social,  devendo 
também ser anexadas, quando for o caso, cópias autenticadas dos 
documentos  relativos  às  alterações,  observado  o  disposto  na 
portaria de que trata o parágrafo único do artigo anterior.

De outro lado, ao dispor sobre o registro das Sociedades Comerciais, 
o  Código  Civil  explicita,  em seu art.  1.154,  que  “o  ato  sujeito  a  registro,  ressalvadas 
disposições  especiais  da  lei,  não  pode,  antes  do  cumprimento  das  respectivas 
formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia”. Sobre o tema, 
não destoa a jurisprudência:

“É cediço que a produção de efeitos, perante terceiros, da alteração 
societária ocorre a partir da averbação na Junta Comercial e não da 
data em que firmada a alteração contratual. Antes disso, aquela se 
configura  instrumento  particular,  não  podendo,  portanto,  o 
devedor  opor  tal  instrumento  à  Fazenda  a  fim  de  afastar  sua 
obrigação tributária.  Nesse sentido,  a  aplicação do artigo 123 do 
Código Tributário  Nacional,  norma de ordem pública,  mostra-se 
adequada,  eis  que  o  aludido  dispositivo  legal  é  categórico  ao 
determinar  que"...as  convenções  particulares,  relativas  à 
responsabilidade  pelo  pagamento  de  tributos,  não  podem  ser 
opostas  à Fazenda Pública,  para modificar  a definição legaiL do 
sujeito  passivo  das  obrigações  tributárias  correspondentes.” 
Portanto,  é  irrelevante  que  a  alteração  contratual  tenha  sido 
subscrita  em  14/07/1994,  se  o  respectivo  registro  deu-se  em 
02/02/1996, depois, portanto, do fato gerador”.2

“As alterações contratuais que produzam modificação societária só 
são passíveis de oposição a terceiro após o regular apontamento na 
Junta  Comercial,  não  autorizando  o  afastamento  da 
responsabilidade  tributária  pela  só  existência  de  alteração 
contratual  pendente  de  registro  em  face  de  vedação  judicial  de 
modificação  da  composição  societária,  convenção  particular  que 
não é oponível à Fazenda em face da vedação do art. 135 do Código 
Tributário  Nacional,  expondo,  portanto,  a  responsabilidade  do 
sócio gerente que constava dos registros da Junta Comercial como 
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administrador, no momento do fato gerador da obrigação”.3 

No  caso,  embora  a  parte  recorrida  tenha  exibido  a  alteração 
contratual nº 4, em que transfere sua participação na sociedade, não logrou demonstrar 
que a respectiva modificação no contrato foi averbada na Junta Comercial do Estado da 
Paraíba, de modo que não pode opor tal fato ao fisco para eximir-se da obrigação fiscal.

De outro lado, conforme restou demonstrado nos autos, a empresa 
encerrou suas atividades no Estado da Paraíba, deixando pendente um débito superior a 
R$ 90.000,00 (noventa mil reais), o que motivou o magistrado de primeiro grau, inclusive, 
a efetuar penhora on line.

Neste cenário, penso que assiste razão ao Estado da Paraíba quando 
pede a manutenção do agravado no polo passivo da demanda.

No que se relaciona com a parte final do pedido veiculado no agravo, 
no sentido de que seja deferida a penhora de bens suficientes do crédito tributário, creio 
ser impossível enfrentar a questão nesta instância, na medida em que não foi objeto de 
exame pelo magistrado prolator da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Expostas  estas  considerações,  dou  provimento  parcial  ao  recurso 
para reformar a decisão recorrida, determinando o prosseguimento da execução quanto ao 
agravado. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público, na pessoa da Exma. 
Dra. Jacilene Nicolau Fustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 28 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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