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Bandeira de Oliveira

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO  CONTRA  SÓCIO.  ALEGAÇÃO  DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEIÇÃO. RETIRADA DO SÓCIO 
ANTES  DO  FATO  GERADOR  DO  IMPOSTO.  AUSÊNCIA  DE 
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. REJEIÇÃO NO PRIMEIRO 
GRAU.  RECURSO.  JUNTADA DE  PROVA DO REGISTRO DA 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL ANTES 
DO  FATO  GERADOR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA 
RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A 
RECORRENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

A  apresentação  da  certidão  da  Junta  Comercial  nesta  instância, 
dando conta da retirada da recorrente da sociedade antes do fato 
gerador  do  tributo,  embora  tecnicamente  extemporânea,  foi  a 
primeira  oportunidade  que  a  apelante  teve  para  apresentar  o 
documento após a necessidade de registro na Junta Comercial ser 
ventilada.  De  outro  lado,  não  se  enxerga  má-fé  por  parte  da 
recorrente, até porque, se intimada antes da sentença, teria feito a 
juntada da certidão da junta  comercial,  porquanto isso apenas a 
beneficiaria.  Ademais,  tendo  sido  o  recorrido  intimado  para 
apresentar as contrarrazões ao recurso, teve a oportunidade de se 
manifestar  nos  autos  sobre  a  certidão,  o  que  afasta  qualquer 
infração ao contraditório e a ampla defesa. Assim, comprovado que 
a  apelante  não  mais  integrava  a  sociedade no  momento  do  fato 
gerador  da  obrigação  tributária,  não  pode  ser  parte  legítima  na 
execução fiscal. Provimento do recurso para reformar a sentença e 
acolher  os  embargos,  extinguindo  a  execução  em  relação  à 
embargante.



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 do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 207.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  rejeitou  os 
embargos opostos à execução fiscal promovida pelo Estado da Paraíba em face da Sol 
Moreno Boutique Ltda e de suas sócias, Adélia Moreno de Azevedo e Maria Lanuza de 
Azevedo Moreno.

Na decisão,  o  magistrado consignou que não há provas de que a 
alteração contratual, relativa à retirada da embargante da sociedade antes do fato gerador 
do tributo, teria sido registrada na Junta Comercial, daí porque afastou a pretensão.

Inconformada,  recorre  a  embargante  aduzindo  ser  parte  ilegítima 
para figurar no polo passivo da demanda executiva, eis que retirou-se da sociedade em 18 
de julho de 1996, data que seria anterior ao fato gerador do tributo, relativo ao exercício de 
1997. Acrescenta, neste particular, que ao verificar a ausência de registro do documento 
apresentado na Junta Comercial,  caberia ao magistrado intimá-la para comprovar suas 
alegações, o que inviabilizou o exame da verdade real.

Defende que nunca participou da gerência da sociedade, bem assim 
que a responsabilidade dos sócios só se configura quando administrem a pessoa jurídica e 
desde que comprovada a prática de atos com excesso de poderes,  infração à lei  ou ao 
contrato social.

Assegura que não concorreu para a suposta dissolução irregular da 
sociedade, eis que já havia dela se desligado desde agosto de 1996. Ao final, pugna pelo 
provimento do recurso, a fim de acolher sua ilegitimidade passiva, a fim de extinguir a 
execução contra si promovida.

Em  sede  de  contrarrazões,  o  Estado  da  Paraíba  defende  a 
manutenção da sentença, aduzindo que a recorrente não informou ao fisco a retirada da 
sociedade, conforme determina o art. 67, IV, da Lei Estadual nº 6.379/96. Assegura que a 
CDA possui presunção de liquidez e certeza, não tendo como o sócio se desvencilhar da 
responsabilidade. Ao final, pede o desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º, 
do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.



VOTO

Conforme colhe-se dos autos, o Estado da Paraíba ajuizou execução 
fiscal em desfavor da Moreno Boutique Ltda e de suas sócias, Adélia Moreno de Azevedo 
e Maria Lanuza de Azevedo Moreno. 

Deferido o redirecionamento  em relação à  socia  Maria  Lanuza  de 
Azevedo Moreno, a executado apresentou os presentes embargos à execução aduzindo ser 
parte ilegítima, uma vez que havia promovido sua retirada da sociedade antes dos fatos 
que deram origem à execução.

O  magistrado  rejeitou  a  pretensão,  aduzindo  que  embora 
demonstrada a alteração contratual, não havia prova do registro na Junta Comercial, daí 
porque não seria oponível contra a Fazenda Pública.

Examinando  a  prova  dos  autos,  observa-se  que,  efetivamente,  o 
documento apresentado no primeiro grau não continha marca ou sinal de registro na Junta 
Comercial, fato este alegado pelo embargado e acolhido pelo magistrado.

Acontece que, por ocasião da apelação, a embargante fez juntar aos 
autos  certidão  da  Junta  Comercial  dando  conta  que  houve  o  registro  da  alteração 
contratual  objeto  da retirada da embargante da sociedade,  após despacho exarado em 
07/08/1996. Em outras palavras, a retirada da sociedade foi, de fato, registrada antes do 
fato gerador do tributo.

É bem verdade que caberia a demandante providenciar a juntada do 
referido documento por ocasião da oposição dos embargos. Em que pese tal fato, não se 
pode ignorar que o documento apresentado no primeiro grau já apontava a existência da 
referida alteração, não sendo demais, para o magistrado, intimar a parte para apresentar o 
registro na junta comercial antes de julgar o feito. 

De outro lado, registre-se que a apresentação nesta instância, embora 
tecnicamente extemporânea, foi  a primeira oportunidade para apresentar o documento 
após a necessidade de registro na Junta Comercial ser ventilada. De outro lado, não se 
enxerga má-fé por parte da recorrente, até porque, se intimada antes da sentença, teria 
feito  a  juntada  da  certidão  da  junta  comercial,  porquanto  isso  apenas  a  beneficiaria. 
Ademais, tendo sido o recorrido intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso, 
teve a oportunidade de se manifestar nos autos sobre a certidão, o que afasta qualquer 
infração ao contraditório e a ampla defesa.

No  cenário  posto,  entendo  que  há  a  demonstração,  tal  como 
argumenta a recorrente,  de que tal  as  alterações contratuais foram averbadas na Junta 
Comercial antes do fato gerador, o que configura a ilegitimidade passiva da recorrente.

Neste  particular,  anote-se  que  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”.1

“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”.2 

Por  outro  lado,  note-se  que  a  alegação  de  infração  à  legislação 
estadual,  precisamente ao art.  67,  IV, da Lei nº 6.379/96,  não foi veiculada em nenhum 
momento  processual,  sendo  inaugurada  somente  no  momento  das  contrarrazões  pelo 
Estado  da  Paraíba,  o  que  configurada  inovação  recursal,  prática  vedada  no  nosso 
ordenamento jurídico.

Sobre o tema, confira-se o julgado do TJRS:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  INOVAÇÃO 
RECURSAL.  NÃO CONHECIMENTO.  1.  A modificação  da  tese 
defensiva,  após  a  apresentação  da  contestação,  acarreta  o  não 
conhecimento do apelo, por absoluta inovação recursal. Exegese do 

1 TJ-SP - SR: 3946845900 SP , Relator: Regina Capistrano, Data de Julgamento: 23/09/2008, 1ª Câmara de Direito Público, Data de 
Publicação: 08/10/2008.

2 TJ-MG - AC: 10079041617204001 MG , Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 06/02/2014, Câmaras Cíveis /  3ª  CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014



art. 303 do CPC/73, correspondente ao art. 342 do Novo CPC”.  (TJ-
RS - AC: 70069001576 RS,  Relator:  Liege Puricelli  Pires,  Data de 
Julgamento:  30/06/2016,   Décima  Sétima  Câmara  Cível,  Data  de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016)

“A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede 
a apreciação em segunda instância da matéria não enfrentada na 
origem,  importando  na  parcial  inadmissibilidade  do  recurso”. 
(TJES,  Classe:  Apelação,  48120158133,  Relator:  SAMUEL MEIRA 
BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 
Data  de  Julgamento:  08⁄03⁄2016,  Data  da  Publicação  no  Diário: 
18⁄03⁄2016)

Não por outro motivo o § 1º do art. Art. 1.013 do CPC, estabelece que 
“a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1º. Serão, 
porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e 
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao 
capítulo impugnado”. Assim, a contrario sensu, aquilo que não foi suscitado e discutido no 
processo não pode se objeto da apelação.

Comentando o dispositivo, Marinoni, Arenhart e Mitidiero lecionam 
que  “não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao 
processo  –  não  decidida,  portanto,  pela  sentença.  […]  A  apelação  devolve  ao 
conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido em primeiro grau de jurisdição – seja 
na sentença, seja nas decisões interlocutórias não passíveis de recurso imediato”. (Novo 
código de processo civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 
Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 943)

Isto  posto,  dou  provimento  ao  recurso  para  reconhecer  a 
ilegitimidade passiva da recorrente, acolhendo os embargos e determinando a extinção da 
execução em relação a ela. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite Urquiza (com 
jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  José  Raimundo  de  Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 



de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


