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GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 2004067-92.2014.815.0000
RELATOR             : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital 
AGRAVANTE     :  Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora, Silvana 

Simões de Lima e Silva
AGRAVADO  : Josafá de Lira Leal (Adv. Fábio Severiano do Nascimento)

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.

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

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 121.
1  TRF-2 -  AC: 148353 RJ 97.02.30407-5,  Relator: Juiz Federal  Convocado ANTONIO HENRIQUE C.  DA SILVA, Data de 
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  contra  decisão  de 
relatoria deste Gabinete, a qual, monocraticamente, negou seguimento ao agravo de 
instrumento interposta pelo Estado da Paraíba em desfavor de Josafá de Lira Leal. 

Em suas razões recursais, sustenta o insurgente que a decisão 
ora agravada merece reforma, ao argumento, em síntese, a inadequação da via eleita, 
que  o  sócio  é  corresponsável  pelas  dividas  da  sociedade  empresária,  que  não 
comprovou que não voltou a fazer parte da sociedade em outro momento, e pugna 
pela  redução  dos  honorários  advocatícios,  ou  seja,  apenas  repisa  todos  os 
argumentos  constantes  do  agravo  de  instrumento  o  qual  teve  seu  seguimento 
negado. 

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente,  pelo  desprovimento  da  apelação  por  este  Colendo  colegiado, 
reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

Através do presente agravo interno, o polo agravante pleiteia a 
reforma da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo 
Estado  da  Paraíba,  ao  argumento  de  que  a  decisão  feriu  a  jurisprudência  dos 
Tribunais Superiores.

Contudo, a tese recursal ora formulada não merece acolhida.

A esse respeito, fundamental destacar visto que a decisão assim 
consignou: 

Cuida-se  de  agravo  de  instrumento  contra  decisão  que  julgou 
procedente  exceção  de  pré-executividade  excluindo-o  do  polo 
passivo  da  execução  fiscal  em  apreço,  prosseguindo-se  o  feito 
executivo  quanto  a  pessoa  jurídica  executada  e  seus  atuais  co-
responsáveis.

Inicialmente,  adiando  que  agiu  com  acerto  o  juiz  monocrático, 
merecendo ser confirmada a decisão a quo.



Com efeito, a questão a ser dirimida diz respeito à legitimidade do 
ora agravado para figurar como co-responsável na Ação de Execução 
Fiscal  proposta  contra  a  empresa  J  M  Oxigênio  Comércio  e 
Representações Ltda.

Em sede de exceção de pré-executividade,  o ora agravado alegou 
que  a  CDA  em  que  se  funda  a  execução  fiscal  decorre  de  fato 
gerador ocorrido após ter se retirado da sociedade empresarial de 
que  era  sócio,  uma  vez  que  a  substituição  ocorreu  em  01  de 
seetmbro de 1998,  devidamente registrado na Junta Comercial do 
Estado – JUCEP e a execução fiscal se deu com base em obrigações 
tributárias constituídas em 1999, 2000 e 2001, não podendo, pois, ser 
responsabilizado, haja vista ilegitimidade passiva para responder à 
execução.

Efetivamente, observa-se da documentação coligida aos autos que o 
ora agravado retirou-se da sociedade em data de 01 de setembro de 
1998, como se vê da cópia do aditivo nº 06 (fl.  52),  cuja alteração 
societária foi arquivada na Junta Comercial do Estado, consoante 
carimbo ali aposto.

Por sua vez, extrai-se da cópia do Processo Administrativo Fiscal, às 
fls. 15/17, que a infração ocorreu nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, 
sendo que o débito fiscal somente foi inscrito na Dívida Ativa em 
novembro de 2005.

É incontestável, portanto, que o fato gerador da dívida tributária é 
anterior à saída do ora agravado do quadro social da empresaJ M 
Oxigênio Comércio e Representações, razão pela qual este não pode 
ser responsabilizado pela dívida em questão.

Ora, não se pode responsabilizar o sócio por fatos geradores que 
ocorreram posteriormente à sua saída da sociedade,  sob pena de 
condená-lo a pagar débitos para os quais não concorreu, por ação ou 
omissão.

Isso porque, nos termos do disposto do art.  1.032 do CC, o sócio 
somente  se  responsabiliza  pelas  obrigações  posteriores  da 
sociedade,  pelo  período  de  02  (dois)  anos,  enquanto  não  for 
averbada sua retirada ou exclusão, in verbis:

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a 
seus  herdeiros,  da  responsabilidade  pelas  obrigações  sociais 
anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; 
nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, 
enquanto não se requerer a averbação. 

Sendo assim, tendo a averbação da retirada do agravado ocorrido 
em 1º de setembro de 1998, não há como ser responsabilizado pela 



obrigação decorrente de obrigações tributárias relativas aos anos de 
1999, 2000 e 2001, quando não mais fazia parte da sociedade.

“TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRELIMINARES  DE  INÉPCIA, 
ILEGITIMIDADE  ATIVA  E  NULIDADE  DA  SENTENÇA 
AFASTADAS.  DÍVIDA  CONSTITUÍDA  POSTERIORMENTE  À 
RETIRADA  DO  SÓCIO  DA  EMPRESA.  EXCLUSÃO  DA 
RESPONSABILIDADE.  I  -  Não há inépcia da inicial  quando for 
possível  depreender  da  peça  vestibular  a  causa  de  pedir  e  a 
pretensão ao final deduzida, como ocorre na hipótese. II - A pessoa 
física  (sócio)  é  parte  legítima  para  embargar  a  execução  fiscal 
quando consta daquela lide,  conjuntamente ao devedor principal 
(empresa), como co-responsável pelo débito exeqüendo. III -  Não 
há,  na  hipótese,  julgamento  extra  petita,  pois,  tanto  o  principal 
(imposto),  como  o  acessório  (multa  pecuniária),  foram  objeto  de 
impugnação  do  embargante,  quando  argüiu  que  sua 
irresponsabilidade pelos referidos débitos decorre do fato de que a 
exclusão da sociedade teria sido anterior à constituição dos mesmos. 
IV - 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. V - Apelação a 
que se nega provimento”1. (grifou-se)

“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 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”. (grifou-se)

Ademais, vale ressaltar que, mesmo nas hipóteses em que o sócio é 
cotista,  não  exercendo  função  de  administração  e  gerência  na 
empresa,  só  responde  subsidiariamente  pela  obrigação  tributária 
pelo valor que falta para integralizar o seu capital social. No caso do 
agravado, presume-se que o capital foi integralizado, haja vista que 
consta do aditivo contratual, à fl. 52, que o sócio que se retira fica 
isento de quaisquer responsabilidades perante a sociedade.

O Superior Tribunal de Justiça assim já entende:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL 
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO ART. 20 , § 4º, DO 
CPC  –  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO  – 
REDIRECIONAMENTO  –   EX-SÓCIO  –   RETIRADA  DA 
SOCIEDADE ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – 
IMPOSSIBILIDADE  1.  Inviável  análise  de  recurso  especial  cuja 
tese não foi objeto de debate no Tribunal de origem. Aplicação da 
Súmula 282/STF.
2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o simples 
inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração à 
lei.  Somente  as  hipóteses  de  infração  à  lei  (contrato  social  ou 
estatuto)  ou  de  dissolução  irregular  da  sociedade  é  que  podem 
ensejar  a  responsabilização  pessoal  do  dirigente,  sendo 
indispensável, ainda, que se comprove que agiu ele dolosamente, 
com fraude ou excesso de poderes.
3. Esta Corte já se pronunciou pela não responsabilização do sócio 
que  se  retirou  da  sociedade,  a  não  ser  que  fique  demonstrada 
qualquer  das  hipóteses  ab  initio  elencadas,  relativamente  ao 
período de permanência na empresa.
4.  Agravo regimental  não provido. (AgRg no Ag 1065541/SP, Rel. 
Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
09/12/2008, DJe 27/02/2009)

Quanto  ao  pedido  de  exclusão  dos  honorários  advocatícios 
arbitrados,  é  cediço  que  em  razão  da  procedência  do  pedido  e 
consequente  exclusão  do  sócio  da  execução,  cabe  ao  Estado  o 



pagamento  de  honorários  advocatícios  em  seu  favor,  pois 
consequência lógica do resultado do julgamento: 

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇAO  FISCAL. 
EXCEÇAO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  ACOLHIDA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 
1. A decisão agravada foi baseada na jurisprudência pacífica desta 
Corte  quanto  à  possibilidade  de  condenação  da  Fazenda  em 
honorários  advocatícios  na  hipótese  de  exceção  de  pré- 
executividade acolhida. 
2. Ademais, segundo consignado no acórdão recorrido, a presente 
execução  fiscal  foi  extinta  em razão  da  ilegitimidade  passiva  do 
excipiente, pelo que, consoante disposto no art. 20 do CPC, conclui-
se que a Fazenda foi  quem deu causa à instauração indevida da 
ação. Logo, perfeitamente cabível a condenação do ente Fazendário 
ao  pagamento  dos  honorários  de  sucumbência.  3.  Agravo 
regimental não provido. (STJ 2ª Turma AgRg no AREsp 22974/SC 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques j. em 06.09.2011 DJ 14.09.2011) 

Destarte, restando configurada a ilegitimidade passiva do agravado 
para  responder  pela  execução  fiscal  apontada,  impõe-se  a 
improcedência do presente agravo de instrumento. 

Por fim, prescreve o art. 557, caput, do CPC que o Relator negará 
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou 
de Tribunal Superior, dispensando que o recurso seja julgado no 
colegiado.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, mantendo incólume a 
decisão guerreada. “

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão agravada, a qual está de acordo com a jurisprudência dominante do STJ. Em 
razão  dessas  considerações,  nego  provimento  ao  agravo  interno  manejado, 
mantendo incólumes todos os exatos termos da decisão recorrida. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 



Excelentíssimo Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. 
João Alves da Silva), o Exmo. Juiz Convocado Dr. Alexandre Targino Gomes Falcão 
(Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira)  e 
o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


