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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO  QUE JULGOU APELAÇÃO
CÍVEL.  EXECUÇÃO FISCAL.  INCLUSÃO DE EX-
SÓCIO  NO  PÓLO  PASSIVO.  EMBARGOS  DE
TERCEIRO.  ILEGITIMIDADE  DECLARADA.
ARGUIÇÃO  DE  OMISSÕES  NO  JULGADO.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA NECESSIDADE DO
REGISTRO  DA ALTERAÇÃO  CONTRATUAL  NA
JUNTA  COMERCIAL.  JULGADO  OMISSO  NO
PONTO.  ACOLHIMENTO  PARCIAL  DOS
ACLARATÓRIOS.

- Identificada  omissão  sobre  tese  arguida
pela  parte  em  Apelação,  devem  ser  acolhidos  os
Embargos, sanando o vício.

- Para a configuração da responsabilidade
dos  sócios  pelos  débitos  da  Empresa,  além  dos
requisitos  previstos  no  art.  135  do  CTN,  seria
necessário  que  os  sócios  fizessem  parte  da
Empresa  na época em que ocorreu o fato gerador
dos  débitos  em  cobrança,  alteração  contratual
registrada na Junta Comercial. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA,  o  Pleno  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por
unanimidade,  ACOLHER,  PARCIALMENTE, OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  SEM  EFEITOS  INFRINGENTES,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento.

RELATÓRIO
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Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado

da  Paraíba  (fls.  100/107),  alegando  padecer  de  omissão  o  Acórdão  que

desproveu  o  seu  Recurso  Apelatório,  mantendo  a  Sentença  que  julgou

procedente os Embargos de Terceiro e determinou a exclusão da Embargante

do polo passivo da Execução Fiscal nº 2002007025760-1.  

O Embargante alega que o Acórdão foi omisso quanto a não

juntada da certidão da JUCEP/PE, quanto ao art. 3º, da Lei nº 6.830/80, artigos

134, VII e 135, I-III, e 204 do CTN; além do art. 67, inciso IV, da Lei Estadual nº

6.379/96 e, ainda, a respeito de matéria de ordem pública, no tocante a falta

de penhora e valor bloqueado ínfimo (violação do art. 16, §1º, da LEF). 

Pugna,  assim,  pelo  acolhimento  dos  Embargos  com  efeitos

modificativos (fl. 107).

É o relatório. 

VOTO

O Acórdão Embargado não padece de omissão. 

Revendo os  fundamentos da Decisão Embargada,  infere-se

que  o  Acórdão  não  foi  omisso  a  repeito  de  qualquer  ponto  sobre  o  qual

devesse se pronunciar. 

As questões da ausência de penhora e do valor bloqueado,

supostamente ínfimo  (violação ao art. 16, §1º, da LEF), não foram alegadas

pelo Embargante em seu Recurso Apelatório, razão por que os argumentos

levantados não foram apreciados especificamente pelo Acórdão, muito embora

o  julgado  tenha  sido  expresso  quanto  ao  atendimento  dos  requisitos  da

garantia do juízo e da observância do prazo legal. A propósito: 

“Como se vê,  ainda  que a  Embargante  figure no polo
passivo  da Execução Fiscal,  é  possível  o recebimento
dos Embargos de Terceiro como Embargos de Devedor,
desde que garantido o juízo (art. 16, § 1º, da Lei nº
6.830/80)  e  respeitado  o  prazo  legal  para  o
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ajuizamento desta Ação. 

No caso em tela, a penhora foi deferida e efetivada por
meio  eletrônico  11/03/2013,  contudo  não  consta  nos
autos o mandado de intimação dessa constrição judicial,
ressaltando  que  os  Embargos  de  Terceiro  foram
interpostos  em  24/04/2013,  restando  atendidos  os
requisitos de admissibilidade citados acima (art. 16,
III e § 1º, da Lei nº 6.830/80)”. 

Assim, tratando-se de inovação recursal,  não se pode dizer

que o Acórdão foi omisso quanto ao ponto. Nesse sentido, já decidiu o STJ: 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO
PROCESSUAL  CIVIL.  VÍCIOS  DO  ART.  1.022  DO
CPC/2015 NÃO VERIFICADOS. TESE REFERENTE À
AUSÊNCIA  DE  CAPACIDADE  POSTULATÓRIA.
NÍTIDA  INOVAÇÃO  RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA
DE  ORDEM  PÚBLICA.  NÃO  DISPENSA  O
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem índole particular
e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração
do  verdadeiro  sentido  de  uma  decisão  eivada  de
obscuridade,  contradição  ou  omissão  (art.  1.022  do
CPC/2015),  não  possuindo  natureza  de  efeito
modificativo.
2.  A  análise  da  tese  referente  à  ausência  de
capacidade  postulatória  alegada  somente  em
embargos  de  declaração  no  agravo  regimental
caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre
matéria de ordem pública.
3. Não identificado o caráter protelatório dos embargos
de  declaração,  ou  o  abuso  em sua  oposição,  não  há
como acolher  o pedido de aplicação da penalidade do
art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. O cabimento dos honorários recursais (art. 85, § 11,
do CPC/2015)  deve  ser  verificado  conforme as  regras
definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior -
nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria,
julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.
No caso, o recurso especial foi interposto sob a vigência
do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual
deve  ser  indeferida  a  pretensão  formulada  pela  parte
agravada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  773.091/SP,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)
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Quanto à suposta omissão concernente aos artigos 3º da Lei

nº 6.830/80 e 204 do CTN, que estabelecem a presunção de certeza e liquidez

da Certidão de Dívida Ativa, tem-se que tal presunção não é absoluta, mas

relativa, de modo que tendo o Acórdão acolhido a tese de ilegitimidade passiva

da Embargada para figurar no polo passivo da execução, automaticamente,

fica derruída tal presunção, pelo conjunto da fundamentação do julgado.

Também não prospera a arguição de omissão no tocante aos

artigos 134, VII e 135 do CTN, que tratam da responsabilidade solidária dos

sócios,  foi  expressamente  tratada  pelo  Acórdão  que  ressaltou  a

impossibilidade de direcionamento da execução ao sócio que não compunha o

quadro  societário  na  época  de  ocorrência  do  fato  gerador.  A  propósito,

transcrevo o trecho do julgado (fls. 97v/98): 

No  mais,  a  Apelada alega  que,  quando  as  dívidas

exigidas foram supostamente contraídas pela sociedade

executada,  ela já não mais se encontrava como sócia,

tendo se retirado em 1997.

A  questão  diz  respeito  à  possibilidade  de

redirecionamento  da  execução  ajuizada  em  face  da

sociedade  para  a  pessoa  de  seus  administradores,

matéria  disciplinada,  em sua essência,  no art.  135 do

CTN. 

Em  relação  ao  aspecto  temporal,  o  sócio  torna-se

responsável pelos débitos tributários que tenham surgido

quando ele ainda fazia parte da sociedade. 

No caso de débitos tributários, malgrado a determinação

de seu  quantum e do sujeito passivo seja realizada por

meio  do lançamento,  é  fato que a  obrigação tributária

surge com a ocorrência do fato gerador.  Desse modo,

para  a  configuração  da  responsabilidade  dos  sócios

pelos débitos da empresa, além dos requisitos previstos

4



Embargos Declaratórios nº 0014908-31.2013.815.2001

no  art.  135  do  CTN,  seria  necessário  que  os  sócios

fizessem parte da empresa na época em que ocorreu o

fato gerador dos débitos em cobrança. 

Na hipótese,  a Apelada retirou-se do quadro societário

da Empresa em 1997, conforme registro das alterações

contratuais da sociedade de fls. 18/50.  

Ocorre  que  o  fato  gerador  da  exação  corresponde  a

período  em  que  a  Apelada  não  se  encontrava  mais

vinculada  à  sociedade,  pois  se  tratam  de  dívidas

contraídas pela sociedade executada nos anos de 1999

a 2000.

Assim, não se afigura, conforme o ordenamento jurídico,

o redirecionamento da execução para a pessoa da ex-

administradora em questão”.  

Por  fim,  no que tange a alegação de omissão no tocante  a

ausência de juntada da certidão da JUCEP, comprovando o registro naquele

órgão  da  alteração  contratual  que  excluiu  a  Embargada  da  sociedade

empresarial, argui o Embargante ofensa aos artigos 67, IV e 123 do CTN. 

Quanto  ao  ponto,  verifica-se  que  o  julgado  não  abordou  a

matéria  que  foi  arguida  pelo  Embargante  à  fl.  72.  Desse  modo,  passo  a

apreciar. 

Compulsando a prova colacionada aos autos, verifica-se que a

Alteração Contratual que excluiu a Embargada da sociedade MAX PETRÓLEO

DO BRASIL LTDA foi devidamente registrada na Junta Comercial em 07/10/98

como se infere à fl. 39, em data anterior ao fato gerador da Execução Fiscal.

Logo, não há que se falar que a alteração contratual não é oponível à Fazenda

Pública. 

Ante  o  exposto,  ACOLHO  OS  EMBARGOS

DECLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES,  para sanar  a omissão

5



Embargos Declaratórios nº 0014908-31.2013.815.2001

identificada. 

É o voto.  

“Embargos acolhidos parcialmente, nos termos do voto do

relator. Unânime”. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  o  Exmo.  Des.
Leandro  dos  Santos,  a  Exma.  Des.ª  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti, o Exmo. Des. José Ricardo Porto. 

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
   Relator
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