
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 0002000-96.2015.815.0181 — 4ª Vara de Guarabira
RELATOR      : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE : Estado  da  Paraíba,  representado  por  sua  Procuradora,  Mônica
Figueiredo
AGRAVADA : Maria José de Albuquerque Felix
ADVOGADA   : Rodrigo Dias Meireles (OAB/PB nº 15.139)

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  —
EMBARGOS À EXECUÇÃO — RETIRADA DE SÓCIO
AVERBADA NA JUNTA COMERCIAL EM MOMENTO
ANTERIOR  AO  FATO  GERADOR  DO  TRIBUTO  —
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  —  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO MONOCRÁTICA — DESPROVIMENTO.

— “Sobre a retirada de sócio da sociedade, o registro das alterações
contratuais perante  a  Junta  Comercial  é a  única forma de produzir
efeitos  e preservar  a  sua validade,  bem como a oponibilidade erga
omnes,  especialmente  em face  da  Fazenda  Pública  (…)”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00349248420058152001,  -
Não  possui  -,  Relator  DA  DESEMBARGADORA  MARIA  DE
FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 10-03-2017)

—  “...exsurge a Jurisprudência dos Tribunais pátrios, no sentido de
que  ‘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’ (TRF-2 - AC: 148353
RJ  97.02.30407-5,  Relator:  Juiz  Federal  Convocado  ANTONIO
HENRIQUE  C.  DA  SILVA,  Data  de  Julgamento:  11/11/2008,
QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data  de Publicação:  DJU -
Data::26/01/2009 – Página::296/297).  Desse modo, 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.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  20122903420148150000,  -
Não possui -, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 19-02-
2015) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.
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RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba
contra decisão de fls. 333/336, negando provimento ao apelo, monocraticamente.

Nas razões recursais  (fls.  339/352),  o agravante afirma que a
certidão de dívida ativa com o nome dos corresponsáveis é dotada de presunção de
liquidez  e  certeza,  não  havendo  como  ausentar  a  agravada  da  responsabilidade
tributária. Destaca, ainda, que o Fisco não foi informado acerca da mudança no quadro
societário  da  empresa,  dessa  forma,  pugna  pela  não  condenação  em  honorários
advocatícios.

Apesar  de  intimada,  a  agravada  não  apresentou  resposta  (fls.
356).

É o que basta relatar. 

VOTO

Vislumbra-se  dos  autos  que  a  parte  ora  agravante  ajuizou
execução fiscal em face da empresa Magazine Três Estrelas Ltda, a qual, de acordo com
a  certidão  de  dívida  ativa  de  fls.  03  dos  autos  em  apenso,  apresentava  como
corresponsáveis Maria José Albuquerque e João Vieira de Araújo.

Durante o trâmite do processo foi efetuada a penhora de direitos
da agravada em contrato de financiamento de veículo. 

A referida  parte,  a  seu  turno,  opôs  embargos  à  execução,  os
quais foram acolhidos para reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Pois bem. Importante destacar, primeiramente, que a execução
refere-se a crédito tributário oriundo do não recolhimento do Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), multa e correção monetária, referente aos exercícios de
1994 e 1995.

O documento de fls. 18/20 demonstra que a agravada se retirou
da  sociedade  em  agosto  de  1993,  sendo  tudo  devidamente  registrado  pela  Junta
Comercial em novembro do referido ano (fls. 19-v). 

Sabe-se que o registro das alterações contratuais perante a Junta
Comercial é a única forma de produzir efeitos e preservar a sua validade, bem como a
oponibilidade erga omnes, especialmente em face da Fazenda Pública. 

Sobre o tema, dispõe o art. 999 do CC:

Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto
matéria indicada no art. 997, dependem do consentimento de todos os
sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos,
se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. 
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Parágrafo  único.  Qualquer  modificação  do  contrato  social  será
averbada,  cumprindo-se  as  formalidades  previstas  no  artigo
antecedente. 

O  art.  1.032  do  CC  também  preceitua  a  respeito  da
responsabilidade do sócio, na hipótese de retirada, exclusão ou morte:

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. 

A  partir  de  uma  análise  do  supramencionado  dispositivo,
percebe-se que a responsabilidade de sócio, que se retirou da sociedade e transferiu
integralmente suas cotas para os remanescentes, se restringe às obrigações sociais
que se constituíram anteriormente à cessão das cotas, limitando-se ao período de
02 (dois anos) após a averbação da correspondente alteração do contrato social ou
da  resolução  da  sociedade  no  órgão  competente. Sendo  assim,  transcorrido  esse
interregno,  ficará  o  mesmo  isento  de  responder  pelas  obrigações  constituídas
anteriormente. 

No  presente  caso,  a  alteração  contratual  da  sociedade  tem o
condão de afastar a responsabilidade do sócio retirante perante terceiros, uma vez que o
ato foi averbado na Junta Comercial em 10/11/1993 (fls. 19-v). 

Assim, procedendo a averbação da retirada da sociedade ainda
no ano de 1993 e, por outro lado, tendo sido constituído o crédito tributário apenas no
ano  de  1996,  a  agravada  não  responde  solidariamente  pelas  obrigações  do  quadro
societário, sendo acertada a medida de exclusão do polo passivo da Execução Fiscal.

 Nesse sentido: 

APELAÇÃO  CÍVEL –  EXECUÇÃO  FISCAL –  EXCLUSÃO  DE
SÓCIO  DO  POLO  PASSIVO  E  RECONHECIMENTO  DA
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IRRESIGNAÇÃO –
RETIRADA DE SÓCIO AVERBADA NA JUNTA COMERCIAL EM
MOMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR DO TRIBUTO –
OPOSIÇÃO  ERGA  OMNES  –  PARTE  ILEGÍTIMA  -
MANUTENÇÃO (...)  PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO –
RETORNO  DOS  AUTOS  PARA REGULAR  TRAMITAÇÃO  DA
EXECUÇÃO EM FACE DA EMPRESA EXECUTADA E DEMAIS
CORRESPONSÁVEIS – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 557, §1º-A, DO CPC. Sobre a retirada
de  sócio  da  sociedade,  o  registro  das  alterações  contratuais
perante a Junta Comercial é a única forma de produzir efeitos e
preservar a sua validade, bem como a oponibilidade erga omnes,
especialmente  em  face  da  Fazenda  Pública (…)  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00349248420058152001,  -
Não  possui  -,  Relator  DA  DESEMBARGADORA  MARIA  DE
FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 10-03-2017) 
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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.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20040679220148150000,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 23-09-2014)

Vale ressaltar que a agravada sequer foi cientificada acerca do
procedimento que tramitou no Fisco Estadual, dessa forma, não lhe foi oportunizada
defesa no âmbito administrativo.

Observa-se  que  tal  matéria  vem  sendo  decidida  pelo  TJPB
através de decisão monocrática:

“...exsurge a Jurisprudência dos Tribunais pátrios, no sentido de que
‘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’  (TRF-2  -  AC:  148353  RJ
97.02.30407-5,  Relator:  Juiz  Federal  Convocado  ANTONIO
HENRIQUE  C.  DA  SILVA,  Data  de  Julgamento:  11/11/2008,
QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data  de Publicação:  DJU -
Data::26/01/2009 – Página::296/297).  Desse modo, 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.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  20122903420148150000,  -
Não possui -, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 19-02-
2015) 

A  fixação  dos  honorários  advocatícios  é  balizada  pelos
princípios  da  sucumbência  e  causalidade.  O  primeiro  consiste  em  atribuir  à  parte
vencida a responsabilidade por todos os gastos do processo, já o segundo, de acordo
com lição de Nelson Nery Júnior, “...aquele que deu causa à propositura da demanda ou
à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução
de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo”.

No presente caso, verifica-se que a alteração foi registrada na
Junta Comercial,  logo, presume-se que toda a máquina pública estadual,  em sentido
macro, tem ciência acerca de tal informação.
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Nesse sentido:

APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  IMPOSIÇÃO
SUCUMBENCIAL  EM  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.  APELADA QUE  NÃO  INTEGRAVA O  QUADRO
SOCIETÁRIO DA EMPRESA QUANDO DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR.  ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
ALTERAÇÃO  DEVIDAMENTE  REGISTRADA  NA  JUNTA
COMERCIAL. COMUNICAÇÃO SOBRE A TRANSFERÊNCIA À
FAZENDA PÚBLICA.  ÔNUS  DA CONTRIBUINTE  QUE  NÃO
ALCANÇA  A  SÓCIA  ANTERIORMENTE  DESLIGADA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE BEM OBSERVADO PELO JUÍZO
DE  ORIGEM.  ARBITRAMENTO  EM  R$2.000,00.
RAZOABILIDADE  PRESENTE.  VALOR  NÃO  RECORRIDO.
APELAÇÃO IMPROVIDA. Quando da ocorrência do fato gerador
que  ocasiona  a  exação  fiscal  a  Apelada  não  integrava  mais  o
quadro  societário  da  empresa  executada,  fato  reconhecido  pelo
Apelante. A alegação de que a Recorrida deu causa à execução por
não  comunicar  a  alteração  não  se  sustenta,  vez  que  houve  o
registro regular na Junta Comercial do Estado e a obrigação de
comunicar  ao  Fisco  é  da  contribuinte,  in  casu  a  sociedade
executada,  e  não da ex-sócia. O valor  de  R$ 2.000,00  se  mostra
adequado à atuação profissional  necessária a  preservar o  direito  da
parte e sequer foi recorrido pelo Estado. Precedente jurisprudencial
atualíssimo  do  STJ  acerca  da  imposição  de  verba  sucumbencial  à
Fazenda Pública vencida em exceção de pré-executividade. APELO
IMPROVIDO. (TJ-BA - Apelação APL 00005251320018050137 BA
0000525-13.2001.8.05.0137. Data de publicação: 05/12/2013) 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -  SÓCIO EXCLUÍDO DO
QUADRO  SOCIETÁRIO  ANTES  DO  FATO  GERADOR  -
ALTERAÇÃO  REGISTRADA  NA  JUNTA  COMERCIAL  -
INCLUSÃO INDEVIDA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO -
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE -  O ex-sócio  que  se  retira  da  sociedade  e
transfere  regularmente  suas  quotas  a  terceiros,  muito  antes  da
ocorrência do fato gerador do tributo cobrado é parte ilegítima
para figurar no pólo passivo da execução fiscal.- Se a alteração foi
devidamente registrada na Junta Comercial, não se pode atribuir
aos  embargantes  a  responsabilidade  pela  sua  inclusão  no  pólo
passivo  da  execução.  -  Tendo  o  exequente  dado  causa  à
propositura  de  embargos  para  a  exclusão  dos  embargantes  do
polo passivo da execução, deve suportar os ônus da sucumbência.-
Precedente do STJ. - Recurso improvido. (TJMG. Processo número:
1.0105.04.138218-2/001(1). Relatora: Desa. Heloisa Combat. Data do
Julgamento: 26/05/2009. Data da Publicação: 26/06/2009.) 

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista
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Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o
Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para substituir  o  Exmo.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

AGRAVO INTERNO Nº 0002000-96.2015.815.0181 — 4ª Vara de Guarabira

Vistos, etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 07 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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