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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA 
RECURSAL  —  EXECUÇÃO  FISCAL  —  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA — CONTADOR 
DA  EMPRESA  INDIVIDUAL  EXECUTADA  —  COMPROVAÇÃO 
POR  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  — 
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO — IRRESIGNAÇÃO — AUSÊNCIA 
DOS  PRESSUPOSTOS  LEGAIS  PARA  O  PEDIDO  DE  TUTELA 
ANTECIPADA RECURSAL —  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM — 
INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. 

— Para que se possa deferir a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), nos  
termos do art.  273 do Código de Processo Civil,  necessária se faz a co-existência dos  
requisitos legais que autorizam a concessão do referido provimento de cognição sumária,  
quais  sejam:  a)  a  prova  inequívoca  conducente  à  verossimilhança  da  alegação;  b)  a  
ausência de irreversibilidade dos efeitos do provimento; c) o fundado receio da ocorrência  
de dano irreparável ou de difícil reparação (provimento assecuratório) e, por fim; d) o 
abuso de direito ou manifesto intuito protelatório do réu (provimento punitivo). Inteligência  
do art. 273 do Código de Processo Civil. 

Vistos, etc.

Cuida-se de  Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela 
recursal interposto pelo Estado da Paraíba em face da decisão de fl. 119/120, proferida pelo juiz 
da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, nos autos da Execução Fiscal, movida em face de Fuad 
Sader  Júnior  EPP,  que  acolheu  o  pedido  de  reconsideração  na  exceção de  pré-executividade  e 
reconheceu a ilegitimidade passiva do corresponsável Alexandrino Alves Freitas.  

Inconformado  com o  teor  da  referida  decisão,  o  agravante  sustenta  (fls. 
02/11) que a CDA goza de liquidez e certeza e que o nome do agravado consta da certidão, devendo 
este comprovar que não agiu com excesso de poderes, infração à lei, estatuto ou contrato social.

É o relatório.  Decido. 

Antes  mesmo de  analisarmos  a  matéria  posta  à  apreciação  liminar  desta 



relatoria,  convém-nos,  para  uma melhor  contextualização e  delimitação da hipótese versada no 
presente instrumento, procedermos à formulação de um breve histórico processual. 

De início,  vale  ressaltar  que a  presente  controvérsia  advém da Execução 
Fiscal movida contra Fuad Sader Júnior EPP, tendo como corresponsáveis os senhores Fuad Sader 
Júnior e  Alexandrino Alves de Freitas. 

O  executado  Alexandrino  Alves  de  Freitas  moveu  Exceção  de  Pré-
Executividade, alegando sua ilegitimidade passiva para figurar na Execução, por tratar-se de mero 
contador da empresa executada, não configurando como administrador em momento algum e não 
contribuindo para a formação do suposto crédito tributário.

O juiz a quo acolheu o pedido de reconsideração na exceção, reconhecendo 
a ilegitimidade passiva do corresponsável Alexandrino Alves de Freitas, por entender que o mesmo 
não possui responsabilidade tributária sobre a CDA apresentada, por ser parte ilegítima, já que não 
faz parte  da empresa,  sendo apenas um prestador  de serviços  contábeis,  conforma comprova o 
contrato de fls. 61/62.

 
O agravante alega que a CDA goza de liquidez e certeza e que o nome do 

agravado  consta  da  certidão,  devendo  este  comprovar  que  não  agiu  com excesso  de  poderes, 
infração à lei, estatuto ou contrato social.

Pois  bem.  O  pedido  de  antecipação  de  tutela  recursal  não  merece 
acolhimento.

Cumpre  observar  que  a  antecipação  da  tutela  é  medida  de  nítida 
excepcionalidade, cujo reflexo consiste no deslocamento dos efeitos do provimento final a que se 
almeja para contexto processual distinto, em razão do preenchimento de certos requisitos legais 
propostos pelo Código de Processo Civil. Noutros termos, na tutela antecipada, o magistrado julga o 
próprio direito pretendido na inicial, reconhece sua procedência de forma  cognitiva sumária e o 
atende, apenas com a ressalva acerca da não definitividade do provimento.

Deveras,  a  faculdade  que  dispõe  o  magistrado  a  quo de  possibilitar  a 
antecipação dos efeitos da tutela, de igual modo se estende à pretensão deduzida em sede recursal. 
Nesta ocasião, o relator do agravo,  ad referendum do órgão colegiado competente para julgar o 
recurso, dispõe da faculdade de antecipar os efeitos objetivados pela própria pretensão recursal. 

Entretanto, para que se possa deferir a antecipação da tutela, nos termos em 
que  propugnado  pelo  art.  273  do  Código  de  Processo  Civil,  necessária  se  faz  a  co-existência 
harmônica  dos  requisitos  legais  que  autorizam  a  referida  concessão,  quais  sejam:  a)  a  prova 
inequívoca conducente à verossimilhança da alegação; b) a ausência de irreversibilidade dos efeitos 
do  provimento;  c)  o  fundado  receio  da  ocorrência  de  dano  irreparável  ou  de  difícil  reparação 
(provimento assecuratório) e, por fim; d) o abuso de direito ou manifesto intuito protelatório do réu 
(provimento punitivo). 

No  caso  específico  dos  autos,  a  despeito  da  relevância  dos  argumentos 
laborados pelo recorrente, não se mostra aferível, de plano, a prova inequívoca capaz de ensejar a 
concessão do provimento liminar almejado. 

Desse  modo,  mostra-se  necessário  o  esclarecimento  de  determinados 
aspectos fáticos não abarcados pelas partes. Assim, a equânime solução jurisdicional para o caso 
presente,  melhor se  firmará no julgamento de  mérito  pelo  próprio  juízo  monocrático,  no 



manejo da instrução processual que seguramente advirá. 

Portanto, ausente a constatação da prova inequívoca.  

E, assim sendo, torna-se prescindenda, nesta ocasião, qualquer ponderação 
acerca  dos  demais  elementos  que,  em tese,  consubstanciam a  projeção  do  periculum in  mora 
(fundado receio de dano irreparável) sobre a controvérsia em análise. A propósito, vale ressaltar que 
a cumulação objetiva de tais pressupostos circunstanciais é de todo necessária à guisa de concessão 
do provimento liminar antecipatório; é dizer, conditio sine qua non para tanto, e isso por imposição 
do próprio sistema processual civil em vigor.

Por  tais  razões,  conjugadas  às  circunstâncias  que  permeiam  a  realidade 
fática  do  caso  vertente,  não  vislumbramos  a  harmoniosa  co-existência  dos  pressupostos  legais 
autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada nesta ocasião, razão pela qual outro caminho não resta 
senão aguardar a equânime solução da presente controvérsia em âmbito de  cognição exauriente 
(respectivo julgamento de mérito), mantendo-se, por ora, a decisão objurgada. 

De mais a mais,  lembre-se que esta decisão liminar está sendo analisada 
com espeque em cognição  sumária  — juízo  de  probabilidade,  portanto  — restando limitada  a 
afirmar o provável nesta conjuntura fático-probatória, e que, por essa razão mesma, se subjuga à 
provisoriedade.

Face ao exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Dê-se  ciência  da  presente  decisão  ao  juiz  prolator,  solicitando-lhe 
informações. 

Intime-se  o  agravado  para,  querendo,  apresentar  contraminuta  no  prazo 
legal, de acordo com o art. 527, V, do mesmo diploma legal. 

Decorrido  o  prazo,  com  ou  sem  resposta,  encaminhem-se  os  autos  à 
Procuradoria de Justiça, independente de nova conclusão.

Após,  retornem  os  autos  conclusos  para  o  julgamento  peremptório  do 
recurso.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

João Pessoa,  01 de dezembro de 2014.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
RELATOR


