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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo a análise dos institutos da desconsideração da 

personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, e da responsabilidade tributária, 

principalmente no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, de modo a verificar se a 

responsabilidade tributária pode ser considerada uma forma particularizada de 

desconsideração ou se são institutos totalmente diversos. Além disso, será examinada a 

possibilidade da aplicação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, 

procedimento trazido pelo novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), na seara 

tributária, principalmente nas execuções fiscais.  

 

Palavras-chave: Novo Código de Processo Civil Lei nº 13.105/2015. Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica. Desconsideração da Personalidade Jurídica. 

Sujeição Passiva. Responsabilidade Tributária. 



 

ABSTRACT 

This paper’s purpose is to analyze the disregard of legal personality institute, provided for in 

article 50 of the Civil Code (CC) and that of tax liability, especially that provided for in 135, 

III, of the National Tax Code (CTN). It will be also studied the possibility of applying the 

Incident of Disregard of Legal Personality (IDPJ), innovation of the new Civil Procedure 

Code (Law nº 13.105/2015), regarding the tax foreclosure procedures. 

 

Palavras-chave: New Brazilian Procedure Code  Law nº 13.105/2015. Disregard of Legal 

Personality. Incident of Disregard of Legal Personality. Tax Responsibility.  
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INTRODUÇÃO 

A personalização das sociedades empresárias, que garante a total distinção entre a 

pessoa jurídica e seus membros, tem, na sociedade atual, servido como suporte para a 

propagação e o desenvolvimento do sistema capitalista. 

Entre as principais consequências dessa personalização está a autonomia patrimonial, a 

qual garante que o patrimônio social da empresa não se confunda como o dos seus sócios, 

pertencendo exclusivamente a ela. Apenas os bens sociais responderão, em princípio, pelas 

obrigações da sociedade. Assim, nas sociedades de capitais, a responsabilidade dos sócios é 

restrita ao valor de suas quotas e sua integralização.1  

O princípio da autonomia patrimonial é de fundamental importância para o 

desenvolvimento das atividades econômicas, pois limita a possibilidade de perda de seus 

integrantes, estimulando-os à assunção dos riscos empresariais.  

A personalidade jurídica atribuída às sociedades empresariais, quando da inscrição de 

seu ato constitutivo no respectivo registro (art. 45 Código Civil), a torna apta a adquirir 

direitos e contrair obrigações, de forma independente dos indivíduos que a compõem (sócios e 

administradores). Assim, a partir de sua regular constituição, a empresa passa a ser titular do 

direito e da obrigação que advêm do exercício de sua atividade. 

Ocorre que, muitas vezes, tal autonomia é utilizada como anteparo para a prática de 

atos ilícitos, em prejuízo de terceiros. Como o Direito não tutela o ilícito, houve a necessidade 

do desenvolvimento de teorias e a criação de normas que mitigassem a autonomia patrimonial 

da pessoa jurídica para alcançar os bens dos sócios, responsabilizando-os pelo pagamento dos 

débitos originariamente atribuídos às empresas. 

No Brasil, o Código Civil (CC) previu, em seu artigo 50, o instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica, na qual, nos casos de abuso ou desvio de 

finalidade, ocorre a suspensão dessa autonomia, tornando-se o sócio responsável pelos débitos 

da empresa. 

Com efeitos aparentemente semelhantes, o Código Tributário Nacional traz, em seu 

artigo 135, III, a responsabilização tributária, a qual, ocorrida a situação legalmente prevista, 

responsabiliza os diretores, gerentes e sócios para pagamento dos débitos tributários da pessoa 

jurídica. 

                                                            
1  Na sociedade anônima, cada sócio responde no limite da parte do capital social, por ele subscrito e ainda não 

integralizado. Já na sociedade limitada, os sócios são responsáveis pelo total do capital social subscrito e não 

integralizado (art. 1.052 CC) (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. v. 2, 

14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 416). 
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Nos últimos anos, em função da crescente necessidade de recursos pelo Estado 

Brasileiro, as autoridades têm se utilizado desses dois instrumentos, principalmente o da 

responsabilização tributária, para invadir de forma acentuada a esfera do particular e garantir, 

assim, a arrecadação tributária.  

Na ausência de legislação regulando de forma satisfatória as situações em que os 

sócios e administradores possam ser responsabilizados e qual o procedimento a ser aplicado, 

tais institutos começaram a ser usados rotineiramente no processo tributário, das formas mais 

variadas, visando à satisfação de débitos da pessoa jurídica. 

O novo Código de Processo Civil (CPC), instituído pela Lei nº 13.105/2015, na 

tentativa de suprir essa lacuna, prevê, em seus artigos 133 a 1372, um procedimento judicial 

autônomo, dentro dos próprios autos do processo (de forma incidental), para reconhecimento 

da desconsideração da personalidade jurídica.  

Surge, então, a dúvida se tal incidente de desconsideração poderia também ser 

empregado na seara tributária, principalmente devido às recorrentes iniciativas da 

Procuradoria da Fazenda Nacional para redirecionamento da execução fiscal, visto que a Lei 

de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) não traz procedimento específico que permita o 

exercício do direito de defesa do responsável. Como ambos os institutos, da desconsideração e 

da responsabilidade tributária, principalmente a prevista no 135, III, do CTN, buscam 

responsabilizar terceiros por infração a lei, seria de todo conveniente que esse novo 

procedimento também regulamentasse a possibilidade de intervenção desses devedores no 

processo judicial. 

                                                            
2  “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do 

Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 

 § 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. 

 § 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 

 Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no 

cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 

 § 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. 

 § 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na 

petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 

 § 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. 

 § 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para 

desconsideração da personalidade jurídica. 

 Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as 

provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. 

 Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. 

 Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. 

 Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de 

execução, será ineficaz em relação ao requerente.” 
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Ao analisar essa questão, o pensamento desde logo tende, em formulação inicial 

ampla, a fixar-se em que o processo deveria assegurar à pessoa obrigada a responder pelo 

débito tributário o direito de ver suas alegações apreciadas pelo juiz, ainda mais quando não 

incluído previamente no título executivo e sem oportunidade de defesa no processo 

administrativo. Impõe, portanto, a análise dos valores a serem idealmente atingidos por meio 

do processo e do ordenamento jurídico como um todo.  

Tal é a relevância do assunto, que está para ser julgado no Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

nº 001761097.2016.4.03.0000/SP (2016.03.00.0176107/SP), o qual decidirá se o 

redirecionamento de execução de crédito tributário da pessoa jurídica para os sócios se daria 

nos próprios autos da execução fiscal ou em sede de incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica.  

Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo analisar se tais institutos podem 

ser considerados sinônimos, ou se a responsabilidade tributária seria uma forma 

particularizada de desconsideração, ou se os institutos são totalmente diversos, não podendo 

ser confundidos. Além disso, será examinado se é possível a aplicação do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica trazido pelo novo CPC, em função de sua aplicação 

subsidiária e suplementar aos demais ramos do direito (art. 15 do CPC), na esfera tributária, 

principalmente, nas execuções fiscais. 

Inicialmente, serão estudados os conceitos úteis para o desenvolvimento do referido 

trabalho. Em função das diversas acepções existentes para norma jurídica, será definido o 

conceito que será adotado no decorrer do trabalho. A partir dele, será apresentado como se dá 

o processo de construção da norma jurídica e qual estrutura mínima ela deve conter. Dado que 

a matéria exige o estudo de diversos normativos, será abordado como se deve proceder em 

caso de existência de antinomias entre normas, sendo explicitado quais normativos serão 

considerados (CPC, CTN, CC, LEF) na tentativa de composição de norma jurídica que 

regulamente o procedimento de redirecionamento da execução fiscal. 

Em seguida, serão analisados os aspectos materiais do instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica (capítulo 2), para o que será feito um breve histórico sobre sua origem 

e evolução, bem como determinado quais pressupostos autorizam a sua aplicação. Será 

apresentado também o mecanismo procedimental instituído pelo novo CPC (incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica). 

No capítulo 3, serão feitas considerações gerais sobre o conceito de responsabilidade 

tributária, sua estrutura normativa e a classificação de suas espécies, com ênfase na 
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responsabilidade de terceiros prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional. Além 

disso, será estudado como ocorre a responsabilização de sócios-gerentes na fase de execução 

fiscal (redirecionamento da execução fiscal). 

A partir dos conceitos apresentados nos capítulos anteriores, serão abordados os 

aspectos materiais e procedimentais dos dois institutos, de modo a verificar se o instituto da 

responsabilidade pode ser considerado uma forma de desconsideração da personalidade 

jurídica ou se são institutos totalmente diversos (capítulo 4). Com base nas jurisprudências do 

Superior Tribunal de Justiça, será apresentado qual entendimento das autoridades julgadoras 

sobre a matéria tem prevalecido. 

Por fim, no capítulo 5, com base na aplicação subsidiária e suplementar do Código de 

Processo Civil aos demais ramos do direito, será verificado se o incidente de desconsideração 

de personalidade jurídica deve ser aplicado ao direito tributário ou não, principalmente nos 

casos de redirecionamento da execução fiscal.  
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1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

1.1 NORMA JURÍDICA 

O termo norma jurídica possui uma multiplicidade de sentidos, sendo considerado, às 

vezes, como o documento normativo (texto de lei), em outros momentos, como o conteúdo do 

documento (enunciado prescritivo).3  

Com base no Constructivismo Lógico-Semântico, será adotada a premissa de que não 

existe direito sem linguagem, pois o direito, como todo e qualquer conhecimento, é construído 

mentalmente pelo cognoscente por meio da linguagem. Por meio dela, ele é criado e 

comunicado. Nas palavras de ARAÚJO4: 

A linguagem inclui-se entre as instituições humanas resultantes da vida em 

sociedade. O direito é apenas uma das formas sociais institucionais que se 

manifesta através da linguagem, a qual possibilita e proporciona a sua 

existência. A linguagem é o veículo do qual se utiliza o homem para 

comunicar-se. […]  

Ou seja, os sistemas jurídicos utilizam a linguagem natural (língua, 

vernáculo) como verdadeira substância de sua constituição. Para qualquer 

fenômeno ingressar dentro do sistema normativo ele deve estar expresso em 

algum tipo de linguagem. 

BULYGIN e MENDONCA explicam que a comunicação da norma pressupõe a 

existência de uma linguagem comum a todas as pessoas envolvidas na atividade normativa, 

sendo norma o sentido expressado pelo texto normativo: 

En consecuencia, dictar normas supone la existencia de una comunidad 

lingüística a la que pertenecen todos los involucrados en la actividad 

normativa. Sin embargo, aunque toda norma se formula o puede ser 

formulada en un lenguaje, la norma no es un conjunto de signos lingüísticos, 

sino el sentido (o significado) que esos signos expresan.5 

Então, o presente trabalho se baseará na ideia de que o direito é um sistema 

comunicacional que possui a função de organizar a convivência humana por meio da 

regulação das ações.6 O direito positivo será formado pelas normas jurídicas válidas em um 

determinado território, sendo norma jurídica a significação construída pelo intérprete a partir 

                                                            
3  GAMA, Tácio Lacerda. Obrigação e Crédito Tributário: anotações à margem da teoria de Paulo de Barros 

Carvalho. Thomson Reuters Check Point. São Paulo, 29 set. 2003. Disponível em: 

<http://artigoscheckpoint.thomsonreuters.com.br/a/2fct/obrigacao-e-credito-tributarioanotacoes-a-margem-

da-teoria-de-paulo-de-barros-carvalho-tacio-lacerda-gama>. Acesso em: 05 ago. 2018. 
4  ARAÚJO, Clarice Von Oertzen. Semiótica do Direito. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 19. 
5  BULYGIN, Eugenio; MENDONCA, Daniel. Normas y Sistemas Normativos. Espanha: Madrid: Marcial 

Pons, 2005, p. 16. 
6  ROBLES, Gregorio. O Direito como Texto: Quatro Estudos de Teoria Comunicacional do Direito. São Paulo: 

Manole, 2005, p. 2. 
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da leitura de determinados enunciados prescritivos. Segundo CARVALHO, “A norma 

jurídica é a significação que obtemos a partir da leitura dos textos do direito positivo. Trata-se 

de algo que se produz em nossa mente, como resultado da percepção do mundo exterior 

captados pelos sentidos.”7 

GAMA8, corroborando com esse entendimento, explica que a criação da norma 

jurídica cabe ao intérprete, que a constrói em sua mente a partir da leitura dos textos: 

Noutro sentido, porém, tomando norma jurídica como significação 

construída na mente do intérprete, pouco importa o sujeito competente. Isto 

porque, nesta acepção, criar normas significa interpretar, atribuir sentido aos 

textos de direito positivo, tomar ciência de que “diante do fato F, deve ser a 

consequência R, onde serão prescritos direitos e deveres”. 

Dessa forma, vemos que o direito se manifesta por meio de linguagem. A função da 

linguagem prescritiva é expedir ordens com objetivo de modificar o comportamento alheio, 

como ocorre no direito positivo. Enquanto que a linguagem descritiva apresenta a função de 

explicar, transmitir informação, sendo esta utilizada pela Ciência do Direito. CARVALHO 

deixa clara a diferença desses dois planos: 

O direito positivo prescreve, a Ciência do Direito descreve. São dois planos 

linguísticos que não se confundem, o primeiro disciplina condutas e o 

segundo informa sobre o primeiro. Por mais que o legislador conceitue 

institutos jurídicos, o faz no primeiro plano. Da mesma forma, por mais que 

o cientista fale sobre o direito, não tem o condão de modificá-lo nem de 

prescrever nova condutas.9 

O direito positivo utiliza a linguagem prescritiva, pois tem a função de expedir ordens 

e regular o comportamento humano. Já a ciência do direito, como tem por objetivo o estudo 

do direito positivo, terá a linguagem descritiva, pois ao cientista do direito caberá observar, 

analisar e interpretar o universo das normas jurídicas. 

A partir da leitura de diversos enunciados prescritivos que possuem significação, mas 

não apresentam uma mensagem deôntica completa (norma jurídica em sentido amplo), 

constrói-se a norma jurídica em sentido estrito, que será referida apenas como “norma 

jurídica”, que consiste em uma norma estruturada na forma hipotético-condicional, ou seja, 

                                                            
7  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 38 
8  GAMA, Tácio Lacerda. Obrigação e Crédito Tributário: anotações à margem da teoria de Paulo de Barros 

Carvalho. Thomson Reuters Check Point. São Paulo, 29 set. 2003, p. 4. Disponível em: 

<http://artigoscheckpoint.thomsonreuters.com.br/a/2fct/obrigacao-e-credito-tributarioanotacoes-a-margem-

da-teoria-de-paulo-de-barros-carvalho-tacio-lacerda-gama>. Acesso em: 05 ago. 2018. 
9  CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico-

Semântico. São Paulo: Noeses, 2009, p. 94. 
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são os enunciados prescritivos formados por um antecedente e um consequente, ligados por 

modais deônticos, capazes de regular condutas. 

As normas jurídicas podem ser classificadas em relação ao fato descrito no 

antecedente, como abstratas ou concretas. Abstratas são as que descrevem uma situação fática 

futura e incerta de forma conotativa10, ou seja, trazem apenas as características de um evento 

possível de ocorrer. Já as concretas são as que relatam um fato de forma denotativa11, ou seja, 

apontam os elementos de um evento ocorrido. 

Em relação a quem se dirige a prescrição jurídica no consequente, a norma jurídica 

pode ser geral ou individual. Será geral quando os sujeitos forem indeterminados 

numericamente e individual quando o consequente trouxer uma relação jurídica em que o 

sujeito é determinado, podendo ser um certo indivíduo ou um grupo determinado de pessoas.  

Tais classificações podem ser atribuídas simultaneamente a uma norma jurídica, de 

modo que a norma jurídica geral, bem como a individual, pode ser também abstrata ou 

concreta.  

A norma jurídica completa possui uma estrutura dual que pode ser desmembrada em 

norma primária e norma secundária. A primária, que prevê o nascimento de uma relação 

jurídica de direito material, estabelece o comportamento a ser seguido; já a secundária tem 

natureza processual e possui a finalidade garantir a eficácia (social) das relações de direito 

material. 

Embora possuam composição semântica distintas, apresentam a mesma forma 

sintática, ou seja, dada a hipótese, deve ser a consequência. A norma primária descreve no seu 

antecedente um fato e o vincula deonticamente a uma conduta; já a secundária terá, como 

hipótese, o não cumprimento do comportamento prescrito na norma primária (ilícito) e, no 

consequente, será prescrita a possibilidade de exigir coativamente o seu adimplemento 

perante o Estado-Juiz. 

Nas palavras de TOMÉ12  

Eis a inseparável unidade do ordenamento que, para fins analíticos, suscita o 

desmembramento em (i) normas primárias e (ii) normas secundárias. Ambas 

são compostas por hipótese e consequência, apresentando a estrutura lógica 

normativa representada pela fórmula D (H→ C). Todavia, enquanto a 

hipótese da norma primária descreve os critérios identificadores de um fato 

de possível ocorrência, a hipótese da norma secundária descreve a não 

                                                            
10  Conjunto de características ou requisitos que fazem com que alguns objetos pertençam a certa classe. 
11  Totalidade de objetos que pertencem a determinada classe. 
12  A Estrutura Lógica das Normas Jurídicas. In: BRITTO, Lucas Galvão de (Org.); CARVALHO, Paulo de 

Barros (Coord.). Lógica e Direito. São Paulo: Noeses, 2016, p. 302. 
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realização da conduta prescrita na consequência da primeira norma; ao passo 

que a consequência da norma primária estatui direitos e deveres, se e quando 

acontecer o fato que se enquadre na hipótese, o consequente da norma 

secundária estabelece uma providência sancionatória, aplicada pelo Estado-

Juiz, em caso de inobservância da conduta prescrita na norma primária. 

A seguir será visto como ocorre o ciclo de positivação do direito, ou seja, como, a 

partir de uma norma geral e abstrata criada pelo legislador, chega-se a norma individual e 

concreta que fará surgir a obrigação jurídica. 

1.2 CONSTRUÇÃO DA NORMA JURÍDICA 

Sendo o direito um sistema de comunicação cujo objetivo é regular o comportamento 

intersubjetivo, as normas jurídicas, como corpos de linguagens, serão construídas pelo 

intérprete a partir da leitura de diversos enunciados prescritivos. Para isso, faz-se necessário 

que, no processo de interpretação, sejam analisados os três planos fundamentais da 

linguagem: sintático, semântico e pragmático. 

VILANOVA13 esclarece que, na sintática, estuda-se a relação que os símbolos 

linguísticos mantêm entre si, sem se relacionar com o mundo exterior; na semântica, 

analisam-se os vínculos entre os signos e os objetos simbolizados, ou seja, seus significados; 

já na pragmática, verifica-se como os signos são empregados pelos usuários nos discursos e 

na comunidade social.  

CARVALHO explica que os planos da linguagem são formas de análise que se 

auxiliam, de modo que todos devem ser utilizados na interpretação do direito:  

E o conhecimento de toda e qualquer manifestação de linguagem pede a 

investigação de seus planos fundamentais: a sintaxe, a semântica e a 

pragmática. Só assim reuniremos condições de analisar o conjunto de 

símbolos gráficos e auditivos que o ser humano emprega para transmitir 

conhecimentos, ordens, emoções ou formular perguntas. E a linguagem do 

direito positivo é transmissora de ordens, substanciadas em direitos e deveres 

garantidos por sanções.14 

Nesse mesmo sentido, TOMÉ15 enfatiza que os três planos são inseparáveis, pois, 

apesar de a análise sempre começar pelo plano literal, deve-se atribuir um significado a esses 

signos, que serão empregados em um determinado contexto: 

                                                            
13  VILANOVA, Lourival. Escritos Jurídicos e Filosóficos. v. 2. São Paulo: IBET, 2003, p. 172. 
14  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 109. 
15  TOMÉ, Fabiana Del Padre. Teoria do Fato Jurídico e a Importância das Provas. In: Constructivismo Lógico-

Semântico. v. I. In: CARVALHO, Aurora Tomazini (Org.); CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.). São 

Paulo: Noeses, 2014, p. 326. 
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[…] inicia-se o estudo pelo ângulo sintático (relação dos signos entre si), 

indo, porém, em direção aos aspectos semântico (conteúdo atribuído aos 

signos) e pragmático (modo de utilização dos signos). Essas três perspectivas 

são indissociáveis, até mesmo porque não há como atribuir conteúdo a um 

vocábulo sem que se tenha em conta o momento social vivido (contexto). 

Constrói-se a norma jurídica por meio de um processo complexo16 que começa com a 

leitura do texto positivado, indo para a fase de associação dos símbolos com ideias e noções 

pré-concebidas por nossa mente e termina com a formação de um juízo, que se traduz 

verbalmente numa proposição. A norma jurídica nada mais é do que o juízo alcançado por 

meio da leitura de inúmeros enunciados, muitos dos quais presentes em diversos documentos, 

fruto da enunciação de vários agentes em momentos distintos. 

Para a construção da norma jurídica, os enunciados devem ser interpretados segundo 

quatro planos ou subsistemas, conhecidos como percurso gerador de sentido: (S1) plano da 

expressão, que contém os suportes físicos dos enunciados prescritivos; (S2) plano do 

conteúdo, com a atribuição das significações dos enunciados prescritivos; (S3) plano das 

normas jurídicas stricto sensu; e (S4) plano da sistematização.17  

Na trajetória da interpretação, inicialmente busca-se compreensão do texto prescritivo, 

pela leitura dos vários enunciados para a construção dos conteúdos significativos na mente do 

intérprete.  

Após a compreensão isolada dos enunciados, passa-se para a integração do conjunto, 

confrontando-os com outros enunciados, superiores ou de mesmo status, de modo a efetivar 

a contextualização dos significados obtidos, produzindo, assim, unidades completas de 

sentido. Nessa fase, as proposições começam a ser estruturadas na forma hipotético-

condicional, obtendo-se as normas jurídicas (em sentido estrito). 

Por último, como a norma não existe isoladamente, procede-se a sua integração dentro 

do sistema de significações, de modo a estabelecer os vínculos de subordinação e 

coordenação com os demais normativos.  

A norma jurídica, resultado final e acabado da interpretação, é uma unidade de sentido 

deôntico suficiente, formada por um antecedente e um consequente interligados por um 

functor deôntico, que gera a chamada relação de causalidade entre eles18, cuja função é 

                                                            
16  Que é o mesmo utilizado na obtenção de qualquer tipo de conhecimento, visto que somente é possível 

conhecer as coisas por meio da linguagem (FLUSSER, Vilém. Lingua e Realidade. 2. ed. São Paulo: 

Annablume, 2004, p. 45-46). 
17  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 119. 
18 VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. 4. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2000, p. 

89. 
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prescrever como obrigatória (O), permitida (P) ou proibida (V) certa conduta humana. Robson 

Maia conceitua norma jurídica: 

[…] é uma estrutura bimembre constituída de um antecedente e de um 

consequente, capaz, minimamente, de regular condutas, e encontra-se um 

passo adiante dos enunciados prescritivos. Um conjunto de enunciados 

prescritivos, desde que hábil a modalizar deonticamente uma conduta 

naquela estrutura hipotética-condicional, compõe o que chamamos de norma 

jurídica em sentido estrito.19 

Normas são mecanismos linguísticos que se apresentam sempre com a mesma 

estrutura lógica – hipótese-consequência. Como o seu objetivo é a regulamentação de 

condutas humanas, ela deve prever não somente a conduta a ser realizada, mas também a 

situação em que é devida. Em suma, sua estrutura mínima é “dada a situação, deve ser a 

conduta”.  

Todo comando jurídico apresenta essa estrutura: hipótese e consequência. O que 

variará são os conteúdos e as significações que formam as proposições (hipótese e o 

consequente), por isso CARVALHO afirma que as unidades do ordenamento jurídico são 

sintaticamente homogêneas e semanticamente heterogêneas20.  

Sobre isso, CARVALHO explica que 

O conteúdo das normas jurídicas é variável, sua fórmula não, permanece 

constante por mais que se façam modificações no sistema. Neste sentido, 

estamos aptos a dizer que o direito positivo é um sistema sintaticamente 

homogêneo e semanticamente heterogêneo.21 

Então, as normas jurídicas, para serem definidas como tais, ou seja, para cumprirem 

sua missão pragmática e viabilizarem a eficácia de seus conteúdos de significação, devem 

apresentar uma estrutura mínima em que haja dois lugares sintáticos mutuamente 

relacionados: o lugar da hipótese e o da consequência. A hipótese descreverá uma situação de 

possível ocorrência, que, se verificada no mundo fenomênico, implicará o surgimento de uma 

relação jurídica entre dois sujeitos (consequente), modalizada por um operador deôntico 

(O,P,V). 

O legislador cria uma norma geral e abstrata, visto que tem como hipótese a descrição 

de um evento futuro e incerto e, em seu consequente, prescreve uma relação jurídica entre 

                                                            
19  LINS, Robson Maia. Controle de Constitucionalidade da Norma Tributária – Decadência e Prescrição. São 

Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 51. 
20  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2008, p. 128-

129 
21  CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico-

Semântico. São Paulo: Noeses, 2009, p. 273. 
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sujeitos não determinados. Ocorrido o evento no mundo social que se enquadra na descrição 

dada pela hipótese normativa, o intérprete realiza a subsunção e produz uma norma individual 

e concreta, na qual o antecedente é o fato ocorrido e o seu consequente estabelece uma relação 

jurídica entre sujeitos determinados.  

Sobre o processo de subsunção ARAÚJO22 explica que 

A subsunção apresenta-se como uma semiose desencadeada por uma relação 

de similaridade. Há uma correspondência icônica entre os objetos imediatos 

do enunciado conotativo que é a hipótese da norma geral e abstrata – o tipo 

legal – e o enunciado denotativo em linguagem prescritiva que constitui o 

evento ou fato semiótico em fato jurídico. Ou seja, a subsunção caracteriza 

relação icônica entre o fato tipo e o fato jurídico.  

A norma jurídica, então, será formada por um antecedente, que descreverá um fato, e 

um consequente, que prescreverá uma conduta como obrigatória, permitida ou proibida. Para 

que gerem efeitos jurídicos, o agente competente promoverá a subsunção do fato a sua 

hipótese e constituirá a relação jurídica prevista no seu consequente.  

Então, o dever jurídico surgirá no momento em que houver a individualização do 

vínculo entre os sujeitos, decorrente da verificação da ocorrência dos fatos jurídicos previstos 

na norma geral e abstrata, com a introdução da norma individual e concreta. 

No âmbito tributário, tal fenômeno se dá com o ato do lançamento que traduz em 

linguagem apta os conteúdos gerais e abstratos das normas jurídicas tributárias, fazendo surgir 

uma relação jurídica com sujeitos e objeto concretamente determinados (normas individuais e 

concretas). 

Após a compreensão de como ocorre o processo de positivação da norma, serão 

estudadas as informações necessárias para a construção do sentido deôntico da norma jurídica 

tributária. 

1.2.1 Regra-Matriz de Incidência Tributária 

A regra-matriz de incidência tributária é um esquema lógico-semântico que contém os 

elementos mínimos necessário para a construção de qualquer norma jurídica em sentido 

estrito. Segundo CARVALHO23, é uma norma de comportamento, pois tem por objeto regular 

as condutas intersubjetivas.  

                                                            
22  ARAÚJO, Clarice Von Oertzen. Semiótica do Direito. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 122. 
23  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 333. 
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Assim, a norma jurídica tributária, como toda norma jurídica stricto sensu, necessita 

apresentar a fórmula lógica (S→P), ou seja, realizando-se o fato previsto no antecedente (S) 

instaura-se a consequência (P).  

No antecedente “S” (hipótese tributária) encontra-se o critério material 

(comportamento de uma pessoa), condicionado no tempo (critério temporal) e no espaço 

(critério espacial). Já no consequente “P” (prescritor), depara-se com o critério pessoal 

(sujeito ativo e passivo) e o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota).24 

Ausentes quaisquer desses critérios, sejam no antecedente normativo “S” ou no 

consequente normativo “P”, não existirá uma norma jurídica tributária stricto sensu, mas sim 

uma proposição jurídica tributária. 

A regra-matriz de incidência tributária descreve um fato típico tributário e prescreve a 

relação obrigacional entre sujeito ativo e passivo, que tem por objeto o pagamento de uma 

prestação pecuniária compulsória, não decorrente de ato ilícito (tributo). É obtida a partir da 

reunião de todas as proposições relacionadas ao tributo. Não apenas as disposições diretas 

(alíquota, sujeito passivo etc.), como também as indiretas (isenção, responsabilidade, dentre 

outras).25 

Na hipótese é qualificado um acontecimento, que, em geral, é uma conduta, mas 

também pode ser uma ocorrência natural independentemente da ação humana. Tal conduta 

deve ocorrer em um ponto do espaço e num determinado tempo. Sua forma é descritiva. 

Todavia, as proposições componentes não abrigam relações com a realidade dos fatos que 

possam ser qualificadas como verdadeiras ou falsas, mas sim válidas ou não válidas. Segundo 

VILANOVA, 

[…] quando no plano do real se verifica a situação objetiva descrita na 

hipótese, a hipótese não adquire o valor-de-verdade. Também se nenhum 

fato da realidade vier a corresponder ao esquema delineado na hipótese, esta 

não se caracteriza como falsa. […] A proposição normativa em seu todo – 

constituinte de hipótese e disposição ou consequência – é válida, antes de 

situação objetiva confirmar o que está delineado na hipótese.26  

Já o consequente tem função prescritiva, visto que determinará um comportamento 

(um “dever-ser”) para as pessoas envolvidas. Indicará uma relação onde um sujeito (passivo) 

fica proibido, permitido ou obrigado a fazer ou deixar de fazer algo para outro sujeito (ativo).  

                                                            
24  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 261 et seq. 
25  DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária. Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: 

Noeses, 2010, p. 26. 
26  VILANOVA, Lourival. Escritos Jurídicos e Filosóficos. v. 2. São Paulo: IBET, 2003, p. 198. 
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A regra-matriz de incidência permite ao intérprete identificar de forma didática as 

variáveis que compõem a norma jurídica de incidência tributária, que passa a visualizar, nos 

textos legais, os critérios de incidência constantes na hipótese e na prescrição normativa. 

Dessa forma, é possível separar cada figura tributária e, a partir daí, diferenciar normas de 

incidência tributária das outras regras operativas ou funcionais (lançamento, recolhimento, 

fiscalização, deveres instrumentais, prazos). 

Depois de termos abordado o processo de construção da norma jurídica, bem como os 

elementos mínimos necessários para sua composição, passaremos à análise do procedimento a 

ser adotado no caso de se defrontar, no percurso da construção normativa, com leis que 

prescrevam comportamentos contraditórios.  

1.3 SOLUÇÃO DE CONFLITO NORMATIVO  

Como visto, o Direito Positivo é o sistema formado pelo conjunto de normas jurídicas 

válidas em determinado ordenamento, sendo que normas jurídicas são a significação 

construída pelo intérprete a partir da leitura dos textos prescritivos. 

No processo de construção da norma jurídica, deve-se percorrer os quatro planos do 

percurso gerador de sentido: (S1) dos enunciados literais; (S2) das significações dos 

enunciados prescritivos; (S3) das normas jurídicas em stricto sensu; e, por fim (S4), da 

organização das normas numa estrutura escalonada. 

Acontece que, nos planos S3 e S4, o intérprete pode se deparar com antinomias, ou 

seja, existência de conflito entre duas ou mais normas válidas, cuja a aplicação de uma viola 

as demais normas.  

Segundo BOBBIO, existe antinomia entre normas quando o que uma determina é 

incompatível com aquilo que a outra estabelece como devido, de modo que o cumprimento de 

uma acarreta necessariamente a violação de outra: 

Como antinomia significa o encontro de duas proposições incompatíveis, 

que não podem ser ambas verdadeiras, e, com referência a um sistema 

normativo, o encontro de duas normas que não podem ser ambas aplicadas, a 

eliminação do inconveniente não poderá consistir em outra coisa senão na 

eliminação de uma das duas normas (no caso de normas contrárias também 

na eliminação das duas).27 

                                                            
27  BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1997, p. 91. 
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Vale salientar que a antinomia é um problema de interpretação, pois depende da 

valoração dada pelo intérprete. Na construção de sentido dos textos jurídicos, o aplicador 

optará por uma delas conforme seu entendimento. Segundo CARVALHO, 

A antinomia, assim como a lacuna, também é um problema de interpretação. 

Depende das valorações atribuídas pelo intérprete quando da construção do 

sentido dos textos jurídicos. Normas que são incompatíveis na interpretação 

de uns podem não ser na interpretação de outros.28 

A doutrina divide as antinomias em aparente e real. Na antinomia aparente, o conflito 

surgido durante o processo de interpretação pode ser resolvido pelos critérios estabelecidos 

pelo próprio sistema: (i) hierárquico, a lei de nível superior prevalece sobre a inferior29; (ii) 

cronológico, a lei posterior prevalece sobre a anterior30; ou (iii) da especialidade, a lei especial 

prevalece sobre a geral31. Na antinomia real, os conflitos entre as normas não podem ser 

resolvidos por esses critérios, em função da inaplicabilidade deles ou da existência de dois ou 

mais critérios conflitantes. 

Segundo ROSS32, tais critérios são, na verdade, princípios que auxiliam o processo de 

interpretação. Em suas palavras: 

Lex specialis, lex posterior e superior não são axiomas, mas princípios de 

peso relativo que gravitam em torno da interpretação ao lado de outras 

considerações, em particular, uma valoração acerca da melhor maneira de 

fazer com que a lei esteja de acordo com o senso comum, com a consciência 

jurídica popular, ou com os objetivos sociais supostos. 

O critério cronológico tem por base a regra geral do Direito em que a vontade 

posterior deve prevalecer sobre a anterior. Nesse sentido, o § 1º do artigo 2º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) dispõe que “A lei posterior revoga a 

anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule 

inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”. 

O critério hierárquico decorre da relação de subordinação existente no ordenamento 

jurídico, visto que as normas de menor hierarquia buscam seu fundamento de validade nas de 

maior hierarquia. Segundo KELSEN, “a norma que representa o fundamento de validade de 

uma outra norma é, em face desta, uma norma superior.”33 

                                                            
28  CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico-

Semântico. São Paulo: Noeses, 2009, p. 488. 
29  Lex superior derogat legi inferiori. 
30 Lex posterior derogat legi priori. 
31  Lex specialis derogat legi generali. 
32  ROSS, Alf. Direito e Justiça. 1. reimp. São Paulo: Edipro, 2003, p. 163-164. 
33  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 136. 
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Por fim, o critério da especialidade estabelece que, caso exista divergência entre 

norma geral e uma especial, deve prevalecer a segunda, visto que o legislador decidiu dar 

tratamento peculiar a certa categoria ou situação. Tal critério encontra-se disposto no § 2º do 

artigo 2º da LINDB: “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já 

existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”. 

Ao explicar a pertinência desse critério, BOBBIO diz que “A passagem da regra geral 

à regra especial corresponde a um processo natural de diferenciação das categorias, e a 

descoberta gradual, por parte do legislador, dessa diferenciação.”34 

Nos casos de antinomia real em que nenhum dos três critérios pode ser aplicado, 

caberá ao intérprete, com base em sua convicção pessoal, resolver o conflito, podendo usar 

para isso a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito (art. 4º da LINDB). Nesse 

sentido, FERRAZ JUNIOR explica: 

Note-se, neste sentido, que o reconhecimento desta lacuna não exclui a 

possibilidade de uma solução efetiva, quer por meios ab-rogatórios (edita-se 

nova norma que opta por uma das normas antinômicas), quer por meio de 

interpretação equitativa, recurso ao costume, à doutrina, a princípios gerais 

do direito etc.35  

Já no caso de antinomia real em função da possibilidade de aplicação de mais de um 

critério (cronológico, hierárquico, especialidade) conflitantes (antinomia de segundo grau), 

deve-se dar preferência a um dos critérios.  

De acordo com BOBBIO36, o critério cronológico é um critério fraco, pois sempre, no 

caso de conflito, perderá para os demais. Então, tanto o critério hierárquico como o da 

especialidade tem preponderância sobre o cronológico, de modo que a lei posterior- inferior 

não elimina a lei anterior-superior, pois a norma inferior deve ser criada de acordo com a 

norma superior que lhe serve de fundamento, e a “lei geral sucessiva não tira do caminho a lei 

especial precedente”. Por último, ele salienta que, no caso de incompatibilidade entre os 

critérios fortes (hierárquico e o da especialidade), não existe regra consolidada, cabendo ao 

intérprete analisar o caso concreto: 

O caso mais interessante de conflito é, agora, aquele que se verifica quando 

entram em oposição não mais um dos dois critérios fortes com o critério 

fraco (o cronológico), mas os dois critérios fortes entre si. É o caso de uma 

norma superior-geral incompatível com uma norma inferior-especial. […] 

Não existe uma regra consolidada. A solução dependerá, também, neste 

                                                            
34  BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1997, p. 96. 
35  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 1994, p. 212. 
36  BOBBIO, op. cit., p. 107-109. 
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caso, como no da falta de critérios, do intérprete, o qual aplicará ora um ora 

outro critério segundo as circunstâncias. A gravidade do conflito deriva do 

fato de que estão em jogo dois valores fundamentais de todo ordenamento 

jurídico, o do respeito da ordem, que exige o respeito da hierarquia e, 

portanto, do critério da superioridade, e o da justiça, que exige a adaptação 

gradual do Direito às necessidades sociais e, portanto, respeito do critério da 

especialidade. 

Já GAMA defende que, nesse caso, deve-se dar preferência ao critério da hierarquia 

sobre o da especialidade, pois, se “Fosse possível norma inferior prevalecer sobre a superior, 

não haveria sentido falar de norma superior, tampouco caberia falar de organização 

hierárquica, unidade do sistema ou mesmo de validade das normas.”37 

Em suma, no processo de construção normativa, muitas vezes o cognoscente se 

defrontará com enunciados prescritivos contraditórios que, em função da unicidade e da regra 

de coerência do Direito, o levarão, com base nos critérios estabelecidos pelo próprio sistema, 

ou por meio de ponderações de valores, tomar decisões para a produção da norma individual e 

concreta. 

Como o objetivo do trabalho é a verificação da aplicabilidade do incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica no redirecionamento da execução fiscal, faz-se 

necessária a integração de diversos normativos, tanto materiais como procedimentais, para a 

obtenção de um procedimento justo e eficiente para responsabilização de terceiros durante a 

ação de execução fiscal. A seguir, serão indicados quais normativos jurídicos serão abordados 

no presente estudo.  

1.4 CONJUNTOS NORMATIVOS ANALISADOS NO ESTUDO DO 

REDIRECIONAMENTO 

Após essa digressão sobre conceitos relevantes para construção da norma jurídica, 

cabe analisar como as várias contribuições normativas em nosso ordenamento jurídico se 

coordenam para compor um procedimento que, ao mesmo tempo, permita tratar o fenômeno 

de inclusão pela Fazenda Nacional de responsáveis tributários não constantes da CDA com o 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Atualmente, uma pessoa que 

nem praticou o fato gerador do tributo e tampouco teve oportunidade de se defender em 

processo administrativo fiscal pode ser surpreendida com atos de cobrança do Fisco por 

débitos de terceiros. Desde que autorizado pelo Poder Judiciário, a cobrança pode ser 

                                                            
37  GAMA, Tácio Lacerda. Competência Tributária: Fundamentos para uma Teoria da Nulidade. São Paulo: 

Noeses, 2009, p. 147. 
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redirecionada para atingir responsáveis tributários que passam a compor o polo passivo da 

obrigação tributária. 

O Novo Código de Processo Civil (CPC) (Lei nº 13.015/2015) trouxe diversas 

inovações, com destaque para a regulamentação do procedimento a ser adotado no caso de 

desconsideração da personalidade jurídica (incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica). A motivação do legislador para a introdução desse novo procedimento foi 

justamente assegurar legitimidade ao processo de execução que passa a contar com meios 

adequados para afastar ilegalidades no processo de desconsideração da personalidade jurídica 

de empresas. 

O Código Civil (CC) (Lei nº 10.406/2002), por sua vez, traz em seu art. 50 a previsão 

da desconsideração da personalidade jurídica. O estudo desse normativo é essencial para o 

entendimento de sua natureza jurídica e os requisitos para sua aplicação. 

Temos ainda a disciplina introduzida pelo Código Tributário Nacional (CTN) (Lei nº 

5.172/1966), em que é delineado o regime jurídico da responsabilização tributária, com a 

fixação de pressupostos e consequências jurídicas da prática de atos ilícitos. O CTN não traz 

apenas as regras de responsabilidade tributárias em sentido material, mas também estabelece 

requisitos e critérios para a atuação dos órgãos fazendários no afã de atingir o patrimônio de 

terceiros considerados responsáveis tributários.  

A Fazenda Pública, muitas vezes, durante o processo de execução fiscal contra a 

pessoa jurídica, verificando a impossibilidade de adimplemento por parte do executado, 

requer ao juiz a inclusão do sócio-administrador da empresa no polo passivo da ação, com 

base na responsabilização de terceiros prevista no CTN (art. 135).  

Tal procedimento é conhecido como redirecionamento da execução fiscal que atende a 

necessidade de a Fazenda conferir efetividade à arrecadação tributária. Com base na 

interpretação do art. 4º da Lei de Execução Fiscal (LEF) (Lei nº 6.830/80), as autoridades 

judiciais entenderam possível ampliar o escopo inicial do título executivo incluindo sócios e 

administradores que cometem atos de gestão contrários à lei ou com excesso de poder ou 

devedores solidários nos termos do art. 124 do CTN.  

Para obter um procedimento que equilibre segurança jurídica e eficiência 

administrativa, duas aspirações dos operadores do direito que lidam com as execuções fiscais, 

é necessário integrar todos esses dispositivos legais de forma harmônica. Para isso, teremos 

que aprofundar a interpretação dos quatros normativos principais: Código Civil (CC), Código 

de Processo Civil (CPC), Código Tributário Nacional (CTN) e Lei de Execução Fiscal (LEF). 
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Vale salientar que tais normativos, além de terem sido expedidos em tempos diversos 

(cronologias diferentes), possuem características próprias, visto que o CTN tem status de lei 

complementar, enquanto os demais são leis ordinárias, e a LEF é uma lei específica, diferente 

das outras, que são leis gerais. 

Dessa forma, para a verificação de se os dois institutos (desconsideração da 

personalidade jurídica e responsabilização tributária) podem ser equiparados ou não, bem 

como se é possível compatibilizar os respectivos procedimentos, será necessário investigar os 

conflitos normativos e afastar eventuais antinomias.  

Esse esforço de interpretação será mais bem detalhado nos capítulos seguintes, em que 

os institutos mencionados serão individualizados, com a análise de seus respectivos 

procedimentos. Dessa forma, espera-se obter respostas aos questionamentos propostos no 

trabalho.  
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2 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA  

2.1 PERSONALIDADE JURÍDICA 

Em função da complexidade das sociedades, nasce a necessidade de cooperação entre 

pessoas para a realização de finalidades e resultados mais amplos, que seriam impossíveis de 

serem alcançados isoladamente. Dessa forma, o direito cria o instituto da pessoa jurídica, em 

que garante o surgimento de uma responsabilidade empresarial, visto que o resultado de um 

empreendimento não pode ser atribuído a um só indivíduo. 

Diferente das pessoas naturais, a pessoa jurídica é um ente incorpóreo, uma realidade 

abstrata decorrente de um reconhecimento jurídico. A personificação da pessoa jurídica é 

considerada uma construção técnica jurídica, criada a partir de seus registros nos órgãos 

competentes, composta por fatores econômicos, sociais e jurídicos, e, por definição legal, não 

se confundindo, assim, com o empresário, sócio ou administrador.38  

Para MIRANDA, as pessoas jurídicas são criações do direito, no qual o sistema 

jurídico atribui direitos, deveres, obrigações, pretensões: 

As pessoas jurídicas, como as pessoas físicas, são criações do direito; é o 

sistema jurídico que atribui direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações e 

exceções a entes humanos ou entidades criadas por esses, bilateral, 

plurilateral (sociedades, associações), ou unilateralmente (fundações).39 

Nesse mesmo sentido, COELHO explica que a natureza da pessoa jurídica é de uma 

ideia que é compartilhada pela comunidade jurídica para ser usada na composição de 

interesses ou de solução de conflitos.40 

O conceito de pessoa jurídica, muito embora não esteja expressamente previsto no 

Código Civil, é entendido pela doutrina como unidade de pessoas naturais ou de patrimônio 

que almejam a consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de 

direitos e obrigações distintos daqueles dos indivíduos que os compõem41, de modo que seus 

integrantes somente responderão pelos débitos da empresa dentro dos limites do capital social, 

ficando, assim, assegurado o patrimônio individual. 

                                                            
38  TÔRRES, Heleno Taveira. Regime tributário da interposição de pessoas e da desconsideração da 

personalidade jurídica: os limites do art. 135, II e III, do CTN. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, 

Mary Elbe (Coords.). Desconsideração da Personalidade Jurídica em Matéria tributária. São Paulo: 

Quartier Latin, 2005, p. 38. 
39  MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo I. Campinas: Bookseller, 1999, p. 345. 
40  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. v. 2, 14. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 9. 
41  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. v. 1, 18. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002, p. 116. 
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Sobre as razões que justificam a existência da pessoa jurídica, MONTEIRO42 ensina 

que a limitação humana de realizar determinadas atividades individualmente gera a 

necessidade da união com outros homens, formando associações dotadas de estrutura própria 

e de personalidade privativa, de modo que a congregação desses esforços permite a execução 

do fim social almejado. Dessa forma, os objetivos inalcançáveis para um só homem são 

facilmente atingidos pela reunião dos esforços de várias pessoas. 

A atribuição da personalidade jurídica às sociedades teve por objetivo o melhor 

cumprimento dos fins econômicos e empresariais das organizações societárias, pois o 

reconhecimento da pessoa jurídica das sociedades facilitou a expansão econômica, em função 

da possibilidade de multiplicação e descentralização das empresas, da separação dos bens 

pessoais dos empresários e de permitir a concentração financeira e o investimento estrangeiro, 

ou seja, o fomento da economia. 

As pessoas jurídicas se caracterizam por possuir capacidade de direito e de fato, pela 

existência de uma estrutura organizacional, objetivos comuns de seus membros, mas com 

patrimônio próprio e independente e pela publicidade de seus atos constitutivos.43 

De acordo com as lições de MONTEIRO, os princípios fundamentais que regem a 

personalidade jurídica das pessoas jurídicas são: “a) a pessoa jurídica tem personalidade 

distinta da de seus membros [...]; b) a pessoa jurídica tem patrimônio distinto [...]; c) a pessoa 

jurídica tem vida própria, distinta da de seus membros”44. 

Na verdade, essa garantia de separação entre a sociedade empresária e os seus 

membros traz três consequências: a primeira é a titularidade obrigacional, visto que os sócios 

não podem ser considerados titulares dos direitos ou deveres das prestações decorrentes da 

atividade econômica; a segunda é a titularidade processual, pois, nos processos relacionados 

às suas obrigações, a pessoa jurídica é parte legítima para mover ou responder a ação, e não os 

seus sócios; e, por último, a responsabilidade patrimonial, dado que os bens integrantes do 

estabelecimento empresarial são de propriedade da sociedade, e não de seus sócios.45  

As empresas são constituídas com um patrimônio autônomo cujos passivos e ativos 

não se confundem com os direitos e obrigações dos sócios, para a consecução do objetivo 

                                                            
42  MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: parte geral. v. 1, 39. ed. rev. e atual. por Ana 

Cristina de Barros Monteiro França Pinto. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 120. 
43  NETO, Carmine de Siervi. A Evolução Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito 

Brasileiro. 2005. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2005, p. 10. 
44  MONTEIRO, op. cit., p. 127. 
45  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. v. 2, 14. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 14-15. 
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social estabelecido no contrato ou estatutos. Nas palavras de COMPARATO e SALOMÃO 

FILHO:  

Toda pessoa jurídica é criada para o desempenho de funções determinadas, 

gerais e especiais. A função geral da personalização de coletividade consiste 

na criação de um centro de interesses autônomo, relativamente às 

vicissitudes que afetam a existência das pessoas físicas que lhe deram 

origem, ou que atuam em suas áreas: fundadores, sócios, administradores.46 

Assim, verifica-se que uma das principais consequências da criação da personalidade 

jurídica é a total separação entre os patrimônios da empresa e dos seus sócios, conhecida 

como o princípio da autonomia patrimonial. Em função de sua importância, ele será estudado 

mais detalhadamente no próximo item. 

2.2 AUTONOMIA PATRIMONIAL 

Como dito, um dos principais efeitos da aquisição da personalidade jurídica é a 

separação ou autonomia patrimonial, segundo a qual o patrimônio das pessoas jurídicas não se 

confunde com o de seus sócios, respondendo cada qual com o seu próprio patrimônio pelas 

obrigações contraídas por si, em nome próprio. A regra, portanto, no que tange à 

responsabilidade patrimonial, é a de que os membros de uma sociedade personificada não 

respondem com seu patrimônio pelas dívidas da sociedade, e esta não responde pelas dívidas 

daqueles.  

Segundo COELHO47, a personalidade da pessoa jurídica refere-se à sua capacidade de 

contrair obrigações, ônus e direitos em nome próprio, bem como demandar e ser demandada 

em juízo, e com completa distinção da personalidade de seus sócios e demais integrantes. 

Com base nesse conceito verifica-se que o princípio da autonomia patrimonial é elemento 

essencial para o reconhecimento da pessoa jurídica. 

A limitação da responsabilidade dos sócios é um instrumento que fomenta o 

surgimento de empreendimentos, pois as pessoas ficariam receosas em se tornar sócias de 

uma sociedade que, independentemente de sua participação, poderiam a vir a responder com 

seu patrimônio pessoal pelas obrigações sociais. Caso o direito suprimisse a autonomia 

patrimonial, muitos empresários deixariam de criar novos negócios, em função do risco de 

perder todo o seu patrimônio pessoal, e passariam a investir em negócios que oferecessem 

                                                            
46  COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 

6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 309. 
47  COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 101-102. 
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uma taxa de retorno mais rápida e segura, como aplicação no mercado financeiro. A limitação 

da perda é um fator essencial para a economia capitalista. 

Nesse sentido, COMPARATO e SALOMÃO FILHO explicam que a limitação de 

responsabilidade é uma forma de distribuição de risco necessário para eficiência do mercado:  

Trata-se de uma exceção que leva a externalidades negativas em caso de 

falência, mas que se justifica na necessidade, absoluta do ponto de vista 

macroeconômico, de proporcionar aos agentes uma porta de saída do 

mercado sem custos insuportáveis (como são aqueles da ruína pessoal). A 

responsabilidade limitada é portanto uma distribuição de risco, forçada mas 

necessária, feita pelo legislador.48 

Porém, tal autonomia patrimonial não é absoluta, de modo que a personalidade 

jurídica da empresa pode ser desprezada nos casos expressamente previstos em lei. De fato, 

em função da verificação de diversos casos em que a figura da pessoa jurídica era utilizada 

para evitar o cumprimento de obrigações com terceiros, nasceu a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica (Disregard Doctrine), que tem como fundamento central a proteção de 

terceiros de boa-fé do uso ilícito ou indevido da autonomia patrimonial da pessoa jurídica por 

seus sócios.  

Tal mecanismo foi criado pelo Direito para impedir que a autonomia patrimonial fosse 

utilizada na realização de fraudes e abusos de direito. Trata-se de uma desconsideração 

provisória, ou seja, a personalidade jurídica é momentaneamente afastada, apenas para um 

caso concreto, de modo que a Pessoa Jurídica permanecerá com sua personalidade para todos 

os demais atos da vida empresarial, ou seja, não será dissolvida.49 

Para entender o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, faz-se 

necessário um breve histórico de como e por que essa teoria surgiu, e também como ela se 

desenvolveu ao longo dos anos e passou a ser incorporada no ordenamento jurídico brasileiro.  

2.3 EVOLUÇÃO DO INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO 

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica surgiu na jurisprudência dos 

EUA e da Inglaterra. Em 1809, no caso Bank of United States vs Deveaux50, o Juiz Marshal, 

                                                            
48  COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 

6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 418. 
49  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. v. 1, 18. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002, p. 260. 
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da empresa, mas sim de uma discussão sobre a competência da Justiça Federal norte-americana. 
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da Corte norte-americana, baseado nas características dos sócios, manteve a jurisdição das 

Cortes Federais, que a princípio somente seriam competentes para julgamento de 

controvérsias entre cidadãos de diferentes estados, não abrangendo causas envolvendo 

empresas. 

 No caso inglês Salomon vs Salomon & Co (1897), considerado por muitos como o 

leading case da desconsideração da personalidade jurídica, o comerciante britânico Aaron 

Salomon fundou uma empresa chamada “Salomon & Co”, cujos sócios eram ele mesmo 

(sócio majoritário) e seis membros de sua família, e o capital foi integralizado por meio de um 

empréstimo concedido de Aaron para a empresa, com preferência de pagamento. Logo depois, 

a sociedade começou a acumular dívidas e, após um ano, entrou em liquidação, com um ativo 

insuficiente para a quitação de todas as obrigações assumidas, de modo que os credores não 

puderam satisfazer seus créditos, pois o credor primário era o próprio sócio (Aaron Salomon). 

O liquidante, na defesa dos credores quirografários, alegou que a criação do artifício da 

pessoa jurídica foi utilizado apenas para limitar a responsabilidade de Aaron e que atividade 

da empresa era a mesma dele. A justiça britânica, em primeira e segunda instância, reputou a 

empresa como uma extensão do patrimônio da pessoa física e afastou a personalidade para 

garantir a satisfação dos credores, o que foi reformado pela House of Lords.51 Apesar disso, a 

tese defendida pelo liquidante teve grande repercussão e acabou dando origem à teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica (Disregard of Legal Entity).52 

A partir do século XIX, a doutrina e a jurisprudência começam a se deparar com casos 

de utilização do instituto da pessoa jurídica para fins diversos dos previstos pelos legisladores. 

Com base na autonomia patrimonial, a pessoa jurídica começou a ser usada para esconder a 

verdadeira titularidade dos bens e fraudar credores. 

Em 1953, Rolf Serick, em sua tese de doutorado Forma e Realtà della Persona 

Giuridica53, apresenta critérios que autorizam o juiz a ignorar a autonomia patrimonial da 

empresa, quando utilizada como instrumento para realização de fraudes ou abuso de direito.54  

                                                            
51  BERTAGNOLLI, Danielle. A Desconsideração da Personalidade Jurídica na Execução Fiscal Regida pelo 

Novo Código de Processo Civil. Revista de Estudos Tributários, São Paulo: Síntese, v. 19, n. 110, jul./ago. 
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52  REQUIÃO, Rubens. Abuso de Direito e Fraude através da Personalidade Jurídica: (Disregard Doctrine). 

Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 410, 1969, p. 20. 
53  Tese defendida na Universidade de Tübingen, Alemanha, que se baseou na jurisprudência alemã e norte-

americana. 
54  SERICK, Rolf. Forma e Realtà della persona giuridica. Trad. Marco Vitale. Milano: Giuffrè, 1966, p. 275-

293. 
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No final, ele elenca quatro princípios que resumiriam a teoria de desconsideração da 

personalidade jurídica:  

i) se verificado o abuso de forma da pessoa jurídica, o juiz pode, para impedir a 

obtenção de um fim ilícito, não respeitar essa forma, afastando a aplicação da autonomia 

patrimonial no caso concreto;  

ii) a autonomia subjetiva da pessoa jurídica não deve ser desconsiderada nas situações 

lícitas, ou seja, apenas porque uma lei ou contrato não alcançou seu objetivo;  

iii) as normas baseadas nos atributos, capacidade ou valores humanos dos membros da 

pessoa jurídica podem ser aplicados à empresa quando não houver contradição entre o teor 

das normas e a função da pessoa jurídica55;  

iv) pode-se desconsiderar a autonomia da pessoa jurídica se, por meio de sua forma, 

esconde-se o fato de que as partes de um determinado negócio são, na verdade, a mesma 

pessoa.  

Nesse sentido, também, observa Piero Verrucoli, em sua obra clássica Il Superamento 

della Personalità Giuridica delle Società di Capitali nella “Common Law” e nella “Civil 

Law”56, baseada na evolução histórica do reconhecimento da personalidade jurídica das 

empresas comerciais nos ordenamentos jurídicos da Itália, Inglaterra e EUA, que a 

caracterização da personalidade jurídica é um privilégio destinados aos sócios delas. Tal 

privilégio se configura pela limitação da responsabilidade dos sócios pelas obrigações da 

sociedade (autonomia patrimonial absoluta) ou na subsidiariedade dessa responsabilidade 

(autonomia relativa). Por ser um privilégio outorgado pelo Estado aos sócios, a personalização 

jurídica deve ser acompanhada por mecanismos de controle que coíbam a sua utilização na 

criação de situações injustas. 57 

Vê-se, portanto, que a autonomia da pessoa jurídica não deve ser respeitada quando é 

utilizada para a obtenção de fins ilícitos sob uma aparente veste de legalidade, de forma a 

alcançar as pessoas que agem por meio dela. O autor conclui que, como não existe sociedade 

sem as pessoas que a compõem e praticam atos para ela, a conduta dessas pessoas deve ser 
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57  COELHO, Fábio Ulhôa. Desconsideração da Personalidade Jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1989, p. 23-25. 
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levada em conta pelo juiz, no caso em que se pretenda afastar o princípio da autonomia 

jurídica. Então, o juiz, para proceder a aplicação da teoria, deve verificar se houve dolo ou 

culpa nos atos praticados pelos sócios.  

2.3.1 Surgimento da teoria no Brasil 

No Brasil, o Código Civil de 1916 já previa, em seu art. 20, a separação entre a pessoa 

jurídica e seus sócios, nos seguintes termos: “Art. 20. As pessoas jurídicas têm existência 

distinta da dos seus membros”, chamado pela doutrina de princípio da autonomia patrimonial. 

A primeira referência à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica 

encontra-se no art. 10 do Decreto nº 3.708/191958, que dispõe que os sócios e gerentes 

respondem ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação do 

contrato ou da lei.  

Já a teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi tratada de forma 

sistematizada pela primeira vez, em 1969, pelo Prof. Rubens Requião59, como resposta para 

os casos em que a personalidade jurídica é utilizada como anteparo de fraude ou para 

contornar proibições estatutárias do exercício de comércio ou vedações legais: 

Se a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas físicas que a compõem, 

pois são personalidades radicalmente distintas; se o patrimônio da sociedade 

personalizada é autônomo, não se identificando com o dos sócios, tanto que 

a cota social de cada um deles não pode ser penhorada em execução por 

dívidas pessoais, seria então fácil burlar o direito dos credores, transferindo 

previamente e para a sociedade comercial todos os bens. Desde que a 

sociedade permanecesse sob o controle desse sócio, não haveria o 

inconveniente ou prejuízo para ele que o seu patrimônio fosse administrado 

pela sociedade, que assim estaria imune às investidas judiciais de seus 

credores.60 

Nesse mesmo evento, REQUIÃO diz que tal teoria foi desenvolvida com o objetivo de 

impedir a fraude ou o abuso através do uso da personalidade jurídica, de modo que ela deve 

ser utilizada com muita cautela pelos juízes brasileiros, apenas em casos excepcionais, de 

modo a não acabar com o instituto da pessoa jurídica.61 

                                                            
58 Que regula a constituição de sociedades por quotas, de responsabilidade limitada. 
59  Palestra ministrada na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná sobre “Abuso de Direito e 

Fraude através da Personalidade Jurídica”. 
60  REQUIÃO, Rubens. Abuso de Direito e Fraude através da Personalidade Jurídica: (Disregard Doctrine). 

Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 410, 1969, p. 12. 
61  Ibid., p. 13, 23-24. 
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Na jurisprudência, o primeiro julgado foi no Tribunal de Alçada Cível de São Paulo, 

Apelação nº 9.247/195562, na qual o Desembargador Edgard de Moura Bittencourt, 

constatando uma total confusão patrimonial entre o diretor e o Hospital Coração de Jesus, 

promoveu a desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: 

A assertiva de que a pessoa da sociedade não se confunde com a pessoa dos 

sócios – é um princípio jurídico, mas não pode ser um tabu, a entravar a 

própria ação do Estado na realização de perfeita e boa justiça, que outra não 

é a atitude do juiz procurando esclarecer os fatos para ajustá-los ao Direito.63 

 No meado final do século XX, verifica-se cada vez mais decisões que adotam tal 

instituto64, com o intuito de sancionar os administradores que empregam a pessoa jurídica 

para fraudar seus credores e desviar-se da aplicação da lei.  

O código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), em seu art. 28, adota tal 

teoria ao dispor que  

O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, 

em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, 

infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 

social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, 

estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração.  

A Lei nº 8.884/1994, que dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a 

ordem econômica, também, estabelecia, em seu art. 18, o procedimento de desconsideração. 

Apesar de revogado pela Lei nº 12.529/2011, que Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, 

o seu conteúdo foi reproduzido no art. 34, nos seguintes termos: 

Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem 

econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de 

direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 

estatutos ou contrato social.  

Parágrafo único. A desconsideração também será efetivada quando houver 

falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa 

jurídica provocados por má administração. 

                                                            
62  SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Alçada Cível. Apelação nº 9.247. Saraiva S/A vs. Hospital Coração de 

Jesus S/A. Relator: Desembargador Edgard de Moura Bittencourt. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, n. 238, p. 393-395, ago. 1955. 
63  REQUIÃO, Rubens. Abuso de Direito e Fraude através da Personalidade Jurídica: (Disregard Doctrine). 

Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 410, 1969, p. 22. 
64  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Ação Rescisória nº 91.03.015789-0. Relatora: 

Desembargadora Ramza Tartuce. Processo 0015789-35.1991.4.03.0000. Julgamento: 23 out. 1996. Órgão 

Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJ, 19 nov. 1996; BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Apelação nº 93.00.92158-4. Processo nº 0011918-46.1994.4.01.0000. Relator: Desembargador Tourinho 

Neto. Julgamento: 28 set. 1994. Órgão Julgador: Terceira Turma. Publicação: DJ, 17 nov. 1994. 
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A Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre a tutela do meio ambiente, traz em seu art. 4º a 

previsão de desconsideração da pessoa jurídica “sempre que sua personalidade for obstáculo 

ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”. 

Adotando esse mesmo princípio, o Código Civil (Lei nº 10.406/2002) traz 

expressamente em seu art. 50 que, no caso de abuso da personalidade jurídica, o juiz pode 

estender os efeitos de determinadas relações de obrigações aos bens dos administradores ou 

sócios. 

Posto esse breve resumo da evolução do instituto em nosso ordenamento, é possível 

extrair que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica surgiu para impedir que o 

uso do instituto da pessoa jurídica fosse desvirtuado e reprimir fraudes e abusos perpetrados 

por meio da autonomia patrimonial. Porém, ela não é contrária à personalização das empresas 

e sua autonomia em relação aos sócios; na verdade, ela visa à preservação do instituto ao 

evitar o seu desvirtuamento, que poderia comprometê-lo.65  

2.4 TEORIA GERAL DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

2.4.1 Conceito 

A desconsideração da personalidade jurídica, como visto no tópico anterior, surgiu da 

necessidade de impedir a utilização do princípio da autonomia patrimonial como artifício para 

o enriquecimento indevido dos sócios com o descumprimento de suas obrigações. 

COELHO66 esclarece que a personalização das sociedades empresárias é fundamental 

no estímulo de empreendedores e investidores, visto que afasta a possibilidade de 

comprometimento de seu patrimônio pessoal, em razão de instabilidades ou insucessos da 

empresa. Contudo, não se pode permitir que a própria pessoa jurídica seja usada para 

perpetração de fraudes e abusos de direitos.  

Desconsiderar a personalidade jurídica é retirar o véu que traveste a pessoa jurídica. É 

impedir momentaneamente a segregação entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus 

sócios/controladores, com o objetivo de evitar a distorção da finalidade para qual foi criada67, 

                                                            
65  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. v. 2, 14. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 39-40. 
66  Id. As Teorias da Desconsideração. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe (Coords.). 

Desconsideração da Personalidade Jurídica em Matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 269. 
67  SILVA, Letícia Arenal; LIMA, Marcelo Chiavassa de Mello Paula. O Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica no Novo Código de Processo Civil. In: ALVIM, Thereza et al. (Coord.). O Novo 

Código de Processo Civil – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos. Rio de Janeiro: Forense, 

2015, p. 205. 
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de forma que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica se dará apenas para a 

situação específica, não afetando a continuidade da empresa. 

Então, na desconsideração, não ocorre a extinção da empresa, mas sim a suspensão 

temporária da eficácia do seu ato constitutivo68. É, na verdade, um método que visa à 

preservação da sociedade e de sua atividade comercial e não deve ser confundido com os atos 

de despersonalização, nos quais ocorre a desconstituição da pessoa jurídica, ou seja, deixa de 

existir em função de vícios nas condições legais de existência e validade.69  

Então, a teoria busca a ineficácia da personalidade jurídica em um determinado caso, e 

não a invalidade da sociedade. De acordo Humberto Teodoro Júnior70, “a aplicação da sanção 

da ineficácia, e não da invalidade, decorre de uma valoração da lei em torno dos interesses a 

regulamentar numa prevista conjuntura em que certo negócio jurídico se desenvolve”. 

Essa ineficácia é relativa, visto que o ato jurídico que desconsidera a personalidade 

jurídica somente produzirá efeitos em determinado negócio jurídico e perante determinadas 

pessoas, continuando, porém, a empresa validamente constituída para as demais. Ele não pode 

ser confundido com a invalidade do negócio, dado que este foi produzido de acordo com os 

pressupostos da lei71, não cabendo sua anulação. 

Nesse sentido, REQUIÃO explica que 

[…] disregard doctine não visa a anular a personalidade jurídica mas 

somente objetiva desconsiderar no caso concreto, dentro de seus limites, a 

pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem. É 

caso de declaração de ineficácia especial da personalidade jurídica para 

determinados efeitos, prosseguindo todavia a mesma incólume para seus 

outros fins legítimos.72 

Associar a desconsideração à dissolução da empresa criaria um dilema para os 

credores, dado que, para receber o seu crédito, teriam que iniciar um processo de liquidação 

que inviabilizaria o seu efetivo pagamento, pois tais credores, via de regra fornecedores, são 

                                                            
68  Fábio Ulhôa Coelho explica que “Uma sociedade desconsiderada em juízo não tem questionada a validade de 

seu ato constitutivo, que sequer é objeto de conhecimento judicial, no caso. A decisão que desconhece a 

autonomia da pessoa jurídica atinge exclusivamente a eficácia de tal ato, e, ainda assim, no episódio posto ao 

conhecimento do Judiciário” (Desconsideração da Personalidade Jurídica. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1989, p. 50). 
69  ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria do Processo e Processo de Conhecimento. 17. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 526. 
70  BRUSCHI, Gilberto Gomes. Aspectos Processuais da Desconsideração da Personalidade Jurídica. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009, p. 33. 
71  Ibid., p. 34. 
72  REQUIÃO, Rubens. Abuso de Direito e Fraude através da Personalidade Jurídica: (Disregard Doctrine). 

Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 410, 1969, p. 14. 
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classificados como credores quirografários, sem garantia, sendo um dos últimos na ordem de 

preferência de quitação73.  

Segundo VÉRGEZ, a teoria da desconsideração tem por base a eterna oposição entre 

os princípios da segurança jurídica e o da justiça (equidade), pois, pelo primeiro, a 

personalidade jurídica deve ser sempre respeitada; já, em função do segundo, as decisões 

devem buscar sempre a justiça, não se podendo permitir a sua utilização de forma abusiva: 

La técnica del levantamiento del velo se basa en la permanente oposición 

que existe entre dos principios jurídicos, el de seguridad jurídica, por un 

lado, y el de justicia material (equidad) por el otro. De acuerdo com el 

primero, la persona jurídica debe ser respetada siempre (tanto ella como las 

consecuencias que de su existencia se derivan), en todo caso, puesto que 

representa una consecución del derecho que no es posible obviar sin riesgo 

grave de retroceso en la senda de la evolución normativa. En virtud del 

segundo, las situaciones jurídicas que la vida em común plantea deben ser 

resueltas siempre de aquel modo que mejor servicio preste a la justicia 

material que es, por definición, contraria a todo abuso o uso torcido del 

derecho. En particular, obviando la personalidad jurídica, si el abuso 

presente en el caso dirimido así lo exige.74 

Vale salientar que a desconsideração não deve ser aplicada nos tipos societários em 

que, por imposição legal, o patrimônio pessoal dos sócios já responda pelas obrigações sociais 

(sociedade em nome coletivo, em comandita simples). Visto que, nessas situações, os sócios 

já são responsáveis pelas dívidas da empresa.  

Apesar de o caso mais comum ser a desconsideração da personalidade jurídica para 

alcançar o patrimônio dos sócios, pode ocorrer o movimento contrário, em que o sócio coloca 

todos os bens em nome da empresa e passa a contrair dívidas que não será capaz de adimplir. 

Para esses casos, a legislação previu a possibilidade da utilização da teoria para 

responsabilizar a pessoa jurídica pelas dívidas da pessoa física, conhecido como 

“desconsideração inversa”. 

2.4.2 Desconsideração inversa 

Como dito, a desconsideração, em geral, é usada como instrumento para 

responsabilizar o sócio por dívida formalmente imputada à sociedade. Porém, existe a 

possibilidade de ser determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que 

vem disciplinada no § 2º do art. 133 do CPC/2015.  

                                                            
73  COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 

6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 377-378. 
74  VÉRGEZ, Juan Calvo. La Responsabilidad Tributaria Subsidiaria. Colección Fiscalidad. Madrid: Editorial 

Dykinson S.L., 2015, p. 324. 
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Como a desconsideração normal, a modalidade inversa surgiu com base na 

jurisprudência e na doutrina, influenciada pelos ordenamentos estrangeiros, principalmente 

norte-americano.  

Na desconsideração inversa, os sócios esvaziam seu patrimônio pessoal para violar 

direito de terceiros e se utilizam da personalidade jurídica autônoma da empresa como 

proteção. Nesses casos, admite-se a responsabilidade da pessoa jurídica pelo cumprimento de 

determinada obrigação formalmente contraída em nome de um ou mais de seus sócios e 

integrantes.  

No caso da desconsideração inversa, a fraude a ser coibida é o desvio de bens, pois o 

devedor transfere todos os seus bens para a pessoa jurídica sobre a qual possui controle 

absoluto. Assim, ele continua usufruir dos bens, apesar de não estarem formalmente em sua 

propriedade, mas sim na empresa controlada. 

Então, a desconsideração tornará sem efeito a transferência de recurso feita 

indevidamente pelo sócio para a empresa, pois o objetivo era apenas burlar os seus credores 

pessoais.  

Os pressupostos para a aplicação da desconsideração inversa são a constatação da 

existência de desvio de finalidade e abuso de poder, associada à verificação de transferência 

de patrimônio do sócio para a empresa, com intuito de fraudar terceiros. 

A aplicação da teoria da desconsideração inversa somente deve ser feita quando 

comprovado o desvio de bens, conforme explica RANGEL75: 

A princípio, os credores do sócio não poderão responsabilizá-lo, no que 

concerne à execução de tais, já que estes passaram a incorporar o acervo 

patrimonial da pessoa jurídica. Verifica-se, desta sorte, que a utilização da 

teoria em estudo, de modo inverso, objetiva coibir as fraudes contra os 

credores do sócio, que, lançando mão dos princípios sensíveis à constituição 

da pessoa jurídica, transferem seu patrimônio para a pessoa jurídica por ele 

controlada. 

Essa forma de desconsideração é, muitas vezes, utilizada no direito de família, nos 

processos de divórcio ou dissolução de união estável, em que se busca fraudar a partilha de 

bens comuns. O cônjuge ou companheiro, ao adquirir bens de maior valor, registra-os em 

nome de pessoa jurídica sob seu controle, de modo a não integrarem o processo de partilha. 

                                                            
75  RANGEL, Tauã Lima Verdan. A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica: Apontamentos 

Inaugurais. Âmbito Jurídico, Rio Grande, v. XV, n. 102, jul. 2012. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11744&revista_caderno=7>. 

Acesso em: 05 ago. 2018. 
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Ao desrespeitar a autonomia patrimonial, possibilita-se a responsabilização da empresa pelo 

devido ao ex-cônjuge ou companheiro do controlador. 

2.4.3 Classificação das Teorias de Desconsideração  

A doutrina distingue a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica com 

base em duas teorias: teoria maior e teoria menor, com diferentes requisitos e pressupostos 

necessários a sua utilização. 

Tal classificação foi apresentada, em 1999, por Fabio Ulhôa Coelho, na primeira 

edição do seu Curso Direito Comercial, volume 2. Em função da grande quantidade de 

decisões judiciais que aplicavam de forma incorreta a teoria, ele as classificou 

pejorativamente de “teoria menor”, pois “os juízes brasileiros, em momentos de descuido, não 

se dedicaram ao prévio e suficiente estudo da matéria e passaram a fazer apressado e 

inadequado uso da expressão ‘desconsideração’”76. 

Essa divisão passou a ser adotada tanto pela doutrina como pela jurisprudência77, 

servindo como base para o estudo dos pressupostos que autorizam a aplicação da teoria de 

desconsideração de personalidade jurídica e em que situações devem ser usadas. 

2.4.3.1 Teoria Menor 

Na teoria menor, a desconsideração da pessoa jurídica é utilizada pelo simples 

desatendimento de crédito titularizado perante a sociedade, em razão da insolvabilidade ou 

falência. Basta que o credor não tenha conseguido receber o que lhe é devido, sem que seja 

verificada a ocorrência de qualquer desvio de direito de personalidade (fraude, abuso de 

direito ou confusão patrimonial), para a aplicação do instituto. 

Segundo COELHO, na teoria menor, o simples inadimplemento já provoca a aplicação 

da desconsideração, não sendo relevante se houve ou não a prática de ilícito: 

De acordo com a teoria menor da desconsideração, se a sociedade não possui 

patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por 

obrigações daquela. A formulação menor não se preocupa em distinguir a 

utilização fraudulenta da regular do instituto, nem se indaga se houve ou não 

                                                            
76  COELHO, Fábio Ulhôa. As Teorias da Desconsideração. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary 

Elbe (Coords.). Desconsideração da Personalidade Jurídica em Matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 

2005, p. 266. 
77  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 279.273/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 

Julgamento: 04 dez. 2003. Órgão Julgador: Terceira Turma. Publicação: DJe, 29 mar. 2004. 
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abuso de forma. […] Equivale, em outros termos, à simples eliminação do 

princípio da separação entre a pessoa jurídica e seus integrantes.78,79 

No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor é prevista nas relações jurídicas 

desiguais, em que uma das partes é hipossuficiente, como no direito do trabalho80 e do 

consumidor, como mostra de forma clara a Ministra Nancy Andrighi em trecho do acórdão do 

Resp nº 279.273/SP81: 

- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas 

não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, 

mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem 

conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova 

capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou 

administradores da pessoa jurídica. 

- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo 

está calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a 

incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos 

previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera 

existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados aos consumidores. 

Então, a aplicação da Teoria Menor se dá com o mero inadimplemento por parte da 

empresa, sendo totalmente dispensável a comprovação de que conduta culposa ou dolosa.  

2.4.3.2 Teoria Maior 

Já a teoria maior exige não somente a insolvência como a comprovação da efetiva 

prática de abuso da personalidade (desvio de finalidade, confusão patrimonial). A teoria, 

conforme o critério usado no procedimento de desconsideração, pode ser dividida em: 

subjetiva ou objetiva82. 

                                                            
78  COELHO, Fábio Ulhôa. As Teorias da Desconsideração. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary 

Elbe (Coords.). Desconsideração da Personalidade Jurídica em Matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 

2005, p. 266. 
79  Em suas obras mais recentes, ele esclarece que “a evolução do tema na jurisprudência brasileira não permite 

mais falar-se em duas teorias distintas, razão pela qual esses conceitos de “maior” e “menor” mostram-se, 

agora, felizmente, ultrapassados” (id. Curso Direito Comercial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 49). 
80  “tendo em vista o caráter tutelar e protetivo do Direito do trabalho, muitos doutrinadores entendem que para a 

desconsideração da personalidade jurídica em processos trabalhistas, deve ser aplicado o art. 28 do Código de 

Defesa do Consumidor” (LINGUANOTTO, Fernanda Sanches. Desconsideração da Personalidade Jurídica 

na Justiça do Trabalho Antes e Após as Alterações do Código de Processo Civil de 2015. 2017. Dissertação 

(Mestrado em Direito do Trabalho) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 67). 
81  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 279.273/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 

Julgamento: 04 dez. 2003. Órgão Julgador: Terceira Turma. Publicação: DJe, 29 mar. 2004. 
82  A concepção objetiva foi apresentada por Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho (O Poder de 

Controle na Sociedade Anônima. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 308) como crítica à concepção 

subjetiva de Rubens Requião (Abuso de Direito e Fraude através da Personalidade Jurídica: (Disregard 

Doctrine). Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 410, 1969, p. 14), por entender que os elementos subjetivos 

(abuso de direito e fraude à lei) não abrangem todos os casos para aplicação da teoria de desconsideração). 
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 Na formulação subjetiva, os requisitos para sua aplicação no caso concreto são a 

ocorrência de abuso de direito e fraude83, ou seja, quando o comportamento do sócio ou a 

relação estabelecida diverge do objetivo da organização societária. Nesse caso, deve existir a 

intenção do administrador de frustrar o direito do credor. Em função da dificuldade de provar 

intenções subjetivas dos administradores, o que inviabilizaria a tutela de alguns direitos, surge 

a formulação objetiva. 

Já na formulação objetiva, sua aplicação fundamenta-se na confusão patrimonial, que 

verifica-se quando há impossibilidade de fixação de limite entre os patrimônios da pessoa 

jurídica e o dos sócios, tamanha a mistura (confusão) que se estabelece entre ambos. Existe 

um relacionamento promíscuo entre os sócios e a empresa. Isso ocorre, por exemplo, quando 

a sociedade paga dívida do sócio ou quando há bens de sócio registrados em nome da 

sociedade e vice-versa, não havendo suficiente distinção, no plano patrimonial, entre as 

pessoas, o que pode ser constatado pela escrituração contábil, movimentação financeira e 

extratos bancários.  

COELHO entende que se deve adotar a formulação subjetiva (fraude e abuso de 

direito) como critério para aplicação da teoria de desconsideração da personalidade jurídica e 

a formulação objetiva (confusão patrimonial) para auxiliar na produção da prova em juízo.84 

Então, caso demonstrada a confusão entre os patrimônios da empresa e seus integrantes, deve-

se presumir a fraude na manipulação da autonomia patrimonial. Vale salientar, porém, que a 

inexistência de confusão não significa que não se esteja diante de uma hipótese de 

desconsideração, pois a parte pode provar, independentemente da configuração de confusão 

patrimonial, que houve abuso de direito ou fraude na utilização da pessoa jurídica. 

Cumpre esclarecer que atualmente não se atribui à teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica caráter exclusivamente objetivo ou subjetivo. Na verdade, as 

formulações objetiva e subjetiva são compatíveis e devem conviver em harmonia.85 

Nesse sentido, SILVA explica que 

A teoria da desconsideração baseava-se, em seus primórdios, na ocorrência 

da fraude e do abuso – concepção subjetivista, com a evolução da teoria e a 

atuação dos tribunais em casos práticos pôde-se destacar fundamentos para a 

sua aplicação, dando-lhe um enfoque mais objetivista. Deve-se depreender 

                                                            
83  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. v. 2, 14. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 46. 
84  Ĩbid., loc. cit. 
85  SOUZA, André Pagani de. Aspectos Processuais da Desconsideração da Personalidade Jurídica do Artigo 

50 do Código Civil. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito Processual Civil) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2007, p. 72. 
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que a teoria não pode e nem deve ser entendida como de caráter 

exclusivamente subjetivista ou objetivista, como quiseram alguns 

doutrinadores. A coexistência de ambas as concepções é possível, 

completando uma a outra, pois a concepção objetivista não abrange todos os 

casos possíveis de aplicação da teoria, devendo-se socorrer da concepção 

subjetivista, que pode atingir maior número de hipóteses de aplicação da 

teoria.86  

A regra geral do direito brasileiro é a aplicação da teoria maior, exigindo-se a 

demonstração de fraude à lei ou contrato social, por parte do sócio-gerente. O Código Civil, 

em seu art. 5087, adotou tanto a concepção subjetivista (desvio de finalidade) como a 

objetivista (confusão patrimonial). 

Um exemplo clássico de aplicação da desconsideração é o caso de uma sociedade que 

celebra um contrato de mútuo com uma instituição financeira, porém o recurso obtido é 

totalmente repassado para o sócio-controlador, por meio de outro contrato. Com tal recurso, o 

sócio adquire diversos imóveis que são registrados em seu nome (pessoa física). Na época do 

pagamento do mútuo, a sociedade encontra-se sem recursos e sem patrimônio para o 

cumprimento da obrigação assumida, dado que os imóveis adquiridos estão registrados no 

nome do sócio-controlador. Assim, caso seja respeitada a autonomia patrimonial da pessoa 

jurídica, o ilícito praticado pelo sócio-controlador e os seus efeitos serão mantidos, visto que 

estão resguardados por uma aparente licitude. Nesse caso, os bens, apesar de estarem 

registrados no nome do sócio, devem ser considerados da sociedade, pois foram adquiridos 

com o dinheiro do mútuo celebrado entre ela e o banco.88 

2.5 CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO 

Conforme visto no item anterior, os requisitos para aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica variarão de acordo com a teoria adotada (Teoria Maior ou Teoria 

Menor). 

Na Teoria Menor, o requisito é a simples falta de patrimônio social ou bens 

penhoráveis da empresa para atendimento de determinada obrigação, sendo irrelevante a 

intenção do administrador de praticar ou não o ato ilícito.  

                                                            
86  SILVA, Alexandre Couto. A Aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito 

Brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 90. 
87  Considerado uma cláusula geral do direito visto que pode ser aplicado nos diversos subsistemas do direito. 
88  SOUZA, André Pagani de. Aspectos Processuais da Desconsideração da Personalidade Jurídica do Artigo 

50 do Código Civil. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito Processual Civil) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2007, p. 54. 
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Já na Teoria Maior, além da insuficiência patrimonial, deve ficar caracterizado que a 

autonomia da pessoa jurídica foi usada para burlar o direito dos credores, de modo que a 

desconsideração da personalidade jurídica é considerada uma técnica que tem por objetivo 

evitar o prejuízo de terceiros, decorrente do uso da pessoa jurídica como obstáculo para o 

cumprimento de suas obrigações.  

Assim, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada pelo 

juiz quando se verificar que a autonomia patrimonial, obtida por meio da criação da pessoa 

jurídica, foi utilizada para, de forma aparentemente lícita, se eximir das obrigações contraídas. 

Ela pode ser vista tanto como um instrumento para prevenir fraudes e promover segurança aos 

terceiros de boa-fé como punição àquele que utiliza o instituto para fins escusos.89 

Os requisitos para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica são 

o inadimplemento de suas obrigações associado à uma conduta ilícita, que, de acordo com o 

art. 50 CC, pode ser desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 

2.5.1 Desvio de finalidade 

Toda pessoa jurídica possui dois elementos fundamentais: finalidade e os poderes para 

atingi-la90, de modo que a sociedade, ao ser concebida, já possui uma função que vem 

estabelecida em seus atos constitutivos, estatutos ou contratos sociais. 

 O vocábulo desvio significa o uso indevido ou destino diferente dado à coisa.91 Então, 

consiste na utilização anormal da função preestabelecida, visto que o sócio usa a pessoa 

jurídica para fins pessoais, e não em prol da empresa. Nas palavras de SILVA: 

[…] o sócio que detém a liberdade de iniciativa de se servir de uma 

personalidade jurídica, distinta dos membros que compõem a pessoa 

jurídica, emprega seus esforços para dar outro destino à tal personalidade. 

Assim, para que ocorra o desvio de finalidade no exercício abusivo da 

personalidade jurídica, esta deve ser direcionada a outro fim, estranho à sua 

função.92 

Assim, ficará caracterizado o desvio se o exercício da personalidade jurídica 

demonstrar-se abusivo, direcionado a um fim estranho à função da empresa. Esse desvio de 

                                                            
89  QUEIROZ, Mary Elbe. A Elisão e a Evasão Fiscal: O Planejamento Tributário e a Desconsideração de Atos, 

Negócios e Personalidade Jurídica. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe (Coords.). 

Desconsideração da Personalidade Jurídica em Matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 132. 
90  COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 

6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 306. 
91  SILVA, Oscar Joseph de Plácido. Vocabulário Jurídico. 4 v., 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, s.v. 

desvio. 
92  SILVA, Alexandre Alberto Teodoro da. A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito 

Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 132. 
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finalidade é, em geral, resultado de abuso de direito ou fraude, pois a partir deles procura-se 

impedir, de forma aparentemente lícita, a aplicação da lei, gerando consequências não 

admitidas pelo ordenamento jurídico. 

Vale salientar que, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, tanto a 

fraude como o abuso de direito devem guardar relação com o uso da pessoa jurídica, ou seja, 

relativa à autonomia patrimonial, visto que o instituto da desconsideração nada mais é do que 

um instrumento para coibir a fraude contra credores. Além disso, é imprescindível a prova da 

intenção de provocar dano a terceiro, ou da consciência desse dano por meio ardiloso 

(fraude), ou do exercício irregular de um direito (abuso de direito). O simples prejuízo de 

terceiros, sem tais características, não autoriza a superação da autonomia patrimonial.93 

2.5.1.1 Abuso de direito 

Em regra geral, as pessoas atuam amparadas por um direito legalmente reconhecido, 

mesmo que causem ou venham a causar dano a outro. Se o comportamento realizado estiver 

previsto no ordenamento jurídico, elas não incorrerão em nenhum tipo de responsabilidade94. 

Porém, se tal direito é exercido de forma abusiva, transcendendo ou violando os fins para qual 

foi criado, pode acarretar a responsabilidade de seu titular.  

Abuso de direito, no dicionário jurídico95, significa o “exercício anormal do direito, 

sem motivo legítimo, sem justa causa, unicamente com o intuito de prejudicar a outrem”. Ele 

é caracterizado quando um comportamento aparentemente legítimo é praticado em 

desconformidade com seu destino social e desproporcionalmente ao interesse de seu titular, 

gerando prejuízos a terceiros96.  

Existem limites ao exercício do direito, impostos pelo próprio ordenamento jurídico, 

que, se ultrapassados, podem ser enquadrados como abusivos e passíveis de indenização, caso 

gerem danos a terceiros97. Então, será considerado abuso de direito sempre que um indivíduo, 

                                                            
93  COELHO, Fábio Ulhôa. Desconsideração da Personalidade Jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1989, p. 62. 
94  Como um crítico de cinema que avalia mal um filme e, por causa disso, o filme fracassa, trazendo prejuízo 

para os seus produtores, por exemplo. O crítico não pode ser responsabilizado, pois exerceu legitimamente 

seu direito. 
95  SILVA, Oscar Joseph de Plácido. Vocabulário Jurídico. 4 v., 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, s.v. 

abuso de direito. 
96  GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011, p. 204. 
97  Conforme dispõe o art. 927 do CC/2002: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo”. 
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no exercício de um direito subjetivo, exceder os limites impostos pelo direito positivo, 

causando prejuízo a outrem.98  

Nesse sentido, HUETE esclarece que considera-se como abuso de direito os atos que 

contrariam a função econômica-social para a qual a lei foi criada: “El abuso del Derecho se 

predica de aquellos actos que contrarían la función atribuida a la posición jurídica de poder 

que comporta; desde la perspectiva objetiva, supone un ejercicio antisocial, contrario a la 

función económico-social del mismo”99. 

Então, abuso de direito para aplicação da teoria de desconsideração consiste no uso 

inadequado do princípio da autonomia patrimonial, com o propósito de fugir do cumprimento 

de obrigações para com terceiros. Ou seja, apesar de as pessoas possuírem pleno direito de 

constituir uma empresa (pessoa jurídica), essas devem nascer com um fim social. As empresas 

não podem ser criadas para, utilizando-se o princípio da autonomia patrimonial, blindar o 

patrimônio pessoal dos sócios e fraudar terceiros. 

2.5.1.2 Fraude 

Já o termo fraude é, em geral, empregado como engano malicioso promovido de má fé 

para ocultação da verdade ou fuga ao cumprimento do dever.100 O que caracteriza a fraude é a 

má fé e a prática de ato lesivo a interesses de terceiros ou da coletividade.  

A noção de fraude à lei está ligada à ideia de violações indiretas de normas, encobertas 

por outras normas, de modo engenhoso, por meio de atos unilaterais ou bilaterais, para 

esquivar-se da aplicação de normas imperativas. Então, fraude à lei não é mais que uma 

tentativa de evitar uma norma, chegando ao mesmo resultado por caminhos diversos daqueles 

que esta previu e proibiu. 

Para entender o conceito de fraude à lei, deve-se diferenciá-lo dos atos praticados 

contra legem. Nestes estariam os atos realizados com o intuito deliberado de violar 

diretamente a lei, ou seja, a infração é frontal. Enquanto que, na fraude à lei, procura-se burlar 

a lei indiretamente, por meio da realização de vários atos ou negócios jurídicos amparados por 

                                                            
98  TÔRRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado: Autonomia Privada: Simulação: Elusão Tributária. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 333. 
99  HUETE, Miguel Ángel Sánchez. El levantamiento del Velo (La Responsabilidad de la Sociedad Pantalla y 

Refugio). Madrid: Marcial Pons, 2008, p. 52. 
100  SILVA, Oscar Joseph de Plácido. Vocabulário Jurídico. 4 v., 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, s.v. 
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uma norma de cobertura, de algum modo, mais benéfica, para obter de maneira lícita o 

resultado ilícito desejado.101 

Tanto a fraude à lei como o abuso de direito possuem a mesma finalidade, que é 

utilizar o texto normativo para dar uma aparência de licitude aos atos que gerarão resultados 

não admitidos pelo ordenamento.  

Para diferenciá-los, MIRANDA102 explica que na fraude à lei “usa-se, irregularmente, 

a autonomia privada” e no abuso de direito “exerce-se, irregularmente, o direito”. Ele ainda 

esclarece que, enquanto no abuso de direito os sistemas jurídicos podem ou não rejeitá-lo, 

considerando-o ou não ato ilícito, na fraude à lei nenhum ordenamento pode permitir 

violações indiretas da lei, pois incentivaria a utilização de embustes e enganos para infringi-la.  

Os requisitos da fraude à lei são: i) a prática de um ato ou conjunto de atos; ii) uma 

norma de cobertura que amparará os atos praticados para a obtenção de um resultado 

proibido; iii) uma norma violada, pois o ato realizado não é ilícito, mas sim o seu resultado, 

de modo que, considerando o ordenamento como um todo, alguma norma será contrariada; e 

iv) sujeito que tem a intenção de burlar a lei.103  

Então, deve ser considerado fraudulento o negócio que, apesar de desejado, na sua 

celebração, aplica-se uma norma que autoriza tal conduta, mas não a sua finalidade, pois não 

pode se considerar como lícita a prática de um ato que, embora autorizado por uma regra, 

produza um resultado que acarreta um dano injustificado ou prejuízo indevido. 

2.5.2 Confusão patrimonial 

Confusão significa reunião, mistura, fusão104. Diz-se que o patrimônio de uma pessoa 

jurídica e seus sócios confundiram-se, misturaram-se, quando não se distinguem entre si, 

passando a formar um só, sendo impossível a separação dos elementos de que se compôs.  

Na criação da pessoa jurídica, em função do tipo empresarial adotado (sociedade 

anônima, sociedade limitada), a separação patrimonial entre os bens da empresa e dos sócios é 

um pressuposto essencial, que não pode ser negligenciado. Nessas situações, a confusão 

patrimonial descaracteriza o modelo escolhido, e a não obediência da separação patrimonial 
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por parte do sócio demonstra sua utilização para fins distorcidos. Assim, WALD e MORAES 

esclarecem que 

O critério da confusão patrimonial para a desconsideração da personalidade 

jurídica externa corporis parte da própria concepção de separação 

patrimonial, de que reveste a sociedade. Quando os sócios distorcem tal 

característica cabe o levantamento do véu da pessoa jurídica, de modo a 

viabilizar a incidência da norma jurídica que teria sido afastada mediante tal 

artifício.105  

Nesse mesmo sentido, COMPARATO e SALOMÃO FILHO106 dizem que, havendo 

confusão entre o patrimônio da sociedade e dos sócios ou entre o da sociedade controladora e 

o da controlada, abre-se ensejo para a aplicação da desconsideração de personalidade jurídica, 

pois, se o motivo da criação da pessoa jurídica foi o estabelecimento de uma separação 

patrimonial, ela não deve ser mais considerada no momento em que tal autonomia não é mais 

respeitada (desvio de função): 

A confusão patrimonial entre controlador e sociedade controlada é, portanto, 

o critério fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica 

externa corporis. E compreende-se, facilmente, que assim seja, pois a pessoa 

jurídica nada mais é, afinal, do que uma técnica de separação patrimonial.  

Se o controlador, que é o maior interessado na manutenção desse princípio, 

descumpre-o na prática, não se vê bem porque os juízes haveriam de 

respeitá-lo, transformando-o, destarte, numa regra puramente unilateral. 

Então, a confusão patrimonial ficará caracterizada sempre que, por falta de controle 

contábil ou inadequada escrituração, não houver a separação contábil entre os patrimônios dos 

sócios e o da sociedade, estando eles misturados e sendo usados por ambos 

indiscriminadamente.  

Assim, com base no art. 50 do Código Civil, os requisitos para aplicar o instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica são: 1) existência de uma obrigação legal ou 

contratual não cumprida; 2) falta de ativo patrimonial apto a arcar com débito; 3) ocorrência 

de desvio de finalidade (abuso de direito ou fraude à lei) ou confusão patrimonial; 4) 

requerimento da parte prejudicada ou do Ministério Público quando couber intervir no 

processo; e 5) decisão judicial107. 
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Vale salientar que, para alguns doutrinadores, os pressupostos apresentados no art. 50 

do CC (desvio de finalidade e confusão patrimonial) são tipos de abusos apresentados pelo 

legislador de forma meramente exemplificativa. Segundo SILVA, 

[…] o abuso, genericamente considerado, pode ser entendido como um 

desvio quanto aos fins da pessoa jurídica, e que pode ser caracterizado pela 

confusão patrimonial ou por qualquer outra forma abusiva, desde que 

intencional, com o escopo de frustrar os legítimos direitos de terceiros.108  

Discordo de tal posição por entender que as hipóteses previstas no referido artigo são 

taxativas, de modo que, para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, deve-

se provar a ocorrência de abuso à personalidade jurídica ou pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial. Porém, dado que o conceito de desvio de finalidade é aberto, esse ilícito 

pode ocorrer por diversos modos, como simulação, fraude à lei ou dolo. Ou seja, o dispositivo 

permite que o juiz, verificando que a estrutura formal da empresa está sendo usada com o 

objetivo de fraudar terceiros, ignore a existência da pessoa jurídica para alcançar a figura dos 

sócios. 

Nesse sentido, TÔRRES109 explica que a desconsideração da personalidade jurídica 

somente pode ser autorizada pelo juiz se constatada a ocorrência de abuso de personalidade, 

que pode se dar sob a forma de desvio de finalidade ou confusão patrimonial: 

Esta regra, portanto, autoriza o juiz a desconsiderar a personalidade jurídica 

de sociedades quando em presença do pressuposto de abuso de 

personalidade, provado previamente, definido pelo cometimento de ilícitos 

atípicos, sob a forma de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 

O entendimento do STJ110 também tem sido no sentido de que, para a instauração do 

procedimento de desconsideração, faz-se necessária a demonstração objetiva de desvio de 

finalidade ou confusão patrimonial:  

                                                                                                                                                                                          
direito reconhecido em juízo, ele não possui ainda título executivo contra o responsável pela fraude. Deverá 

então acioná-lo para conseguir o título. Não é correto o juiz, na execução, simplesmente determinar penhora 

de bens do sócio ou administrador, transferindo para eventuais embargos de terceiros a discussão sobre 

fraude, porque isso significa uma inversão do ônus probatório” (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito 

Comercial: Direito de Empresa. v. 2, 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 58). 
108  SILVA, Rodrigues Martins da. A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito Tributário: 

Dogmática e Análise da Jurisprudência. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 58-60. 
109  TÔRRES, Heleno Taveira. Regime tributário da interposição de pessoas e da desconsideração da 

personalidade jurídica: os limites do art. 135, II e III, do CTN. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, 

Mary Elbe (Coords.). Desconsideração da Personalidade Jurídica em Matéria tributária. São Paulo: 

Quartier Latin, 2005, p. 53. 
110  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.729.554/SP. Processo 2017/0306831-0. 

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 08 maio 2018. Órgão Julgador: Quarta Turma. 

Publicação: DJe, 06 jun. 2018. 
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7. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é 

condição para a instauração do procedimento que objetiva a 

desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que 

imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de 

finalidade ou de confusão patrimonial. 

O termo desvio de finalidade previsto na lei pressupõe a constituição ou utilização da 

pessoa jurídica com o objetivo de: 1) evitar que atos praticados pelos sócios ou 

administradores comprometam seu patrimônio pessoal; 2) esquivar-se do cumprimento de 

obrigação legal ou contratual; 3) fraudar terceiros; e 4) violar normas de direitos 

societários.111 

O mero inadimplemento da obrigação não autoriza aplicação do instituto da 

desconsideração112. É necessário que fique configurada a ocorrência de atos ilícitos praticados 

com intuito de fraudar credores. 

Após o estudo material do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, 

veremos a seguir como o CPC/ 2015 disciplinou a sua aplicação.  

2.6 INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

Apesar de o Código Civil de 2002 ter regulado materialmente a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 50, somente recentemente o Código de 

Processo Civil de 2015 veio tratá-lo processualmente.  

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) é disciplinado entre 

as intervenções de terceiros (artigos 133 a 137) e procura assegurar aos terceiros a 

possibilidade de atuar nos autos antes de sua responsabilização. 

A lei processual, por meio do instituto, busca evitar a desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa e constrição de bens patrimoniais dos sócios sem a prévia 

citação e oportunidade de defesa. Segundo SCARPINELLA113, o instituto tem por objetivo 

criar condições para que, ao longo do processo, seja apurada a ocorrência ou não das 

hipóteses nas quais o direito material autoriza a responsabilização de pessoas naturais por atos 

                                                            
111  QUEIROZ, Mary Elbe. A Elisão e a Evasão Fiscal: O Planejamento Tributário e a Desconsideração de Atos, 

Negócios e Personalidade Jurídica. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe (Coords.). 

Desconsideração da Personalidade Jurídica em Matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 138 
112  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 430. O inadimplemento da obrigação tributária pela 

sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Julgamento: 24 mar. 2010. Órgão 

Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJe, 13 maio 2010. 
113  SCARPINELLA BUENO, Cassio. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 

184. 
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praticados por pessoas jurídicas, sujeitando, assim, os bens dos sócios aos atos executivos, na 

forma do art. 790 VII CPC. 

A desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida juntamente com a 

inicial (§ 2º, art. 134) ou em petição autônoma, como incidente processual, em qualquer fase 

do processo. Na petição inicial, o requerente deve solicitar a citação tanto da pessoa jurídica 

quanto do terceiro que terá sua esfera patrimonial atingida, para que estes integrem a lide e 

possam exercer regularmente o contraditório. No mesmo processo, coexistirão duas ações 

distintas: a primeira em face da pessoa jurídica e a segunda abrangerá o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica.  

Caso o pedido seja feito após o ajuizamento da ação, faz-se necessário a instauração 

do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual suspenderá o processo até a 

decisão (art. 134, § 3º). Tal previsão legal está em absoluta harmonia com a nova sistemática 

trazida pelo Código de 2015, impedindo decisões surpresa, ou seja, deliberações que venham 

a afetar a esfera patrimonial de terceiro sem a sua prévia oitiva e participação.114 

A suspensão do processo, em princípio, não representa prejuízo às partes ou à 

jurisdição ou ao Poder Judiciário, pois ela impede a prática dos atos processuais comuns, mas 

não as medidas cautelares. Caso seja verificada qualquer situação de perigo de dano ou risco 

ao processo, pode-se requerer a concessão de tutela provisória fundamentada em urgência 

(art. 300), para, por exemplo, tornar indisponível os bens do terceiro, bem como a tutela de 

evidência (art. 311), desde que preenchidos os requisitos legais previstos no CPC.115  

Instaurado o incidente, haverá a citação do sócio ou da empresa para se manifestar e 

requerer a produção de provas em 15 dias (art. 135) sob o pedido de desconsideração, que 

deve estar fundamentado nas hipóteses previstas na lei material (art. 133, § 1º, e art. 134, § 

4º). Nesse momento, o sócio deixa de ser terceiro e passa a integrar a relação processual como 

parte. Nas palavras de ARRUDA ALVIM: “É interessante notar que o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica provoca verdadeira intervenção de terceiro no feito 

que, a partir do momento em que for citado, passa a ser parte no processo”116. 

                                                            
114  SCARPINELLA BUENO, Cassio. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 

133. 
115  GENARO, Leandro Lopes. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e as Execuções 

Fiscais. Revista dos Tribunais, v. 106, n. 978, abr. 2017, p. 304. Arruda Alvim também compartilha tal 

entendimento (Manual de Direito Processual Civil: Teoria do Processo e Processo de Conhecimento. 17. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 534). 
116  ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria do Processo e Processo de Conhecimento. 17. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 533. 
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 Uma das consequências do acolhimento do pedido de desconsideração é que qualquer 

venda ou oneração de bens a partir desta data será considerada como fraude de execução, 

tornando tais atos ineficazes (art. 137).  

Por isso, a instauração do IDPJ deve ser comunicada ao distribuidor judicial para fins 

de anotação (§ 1º, art. 134, CPC), garantindo que terceiros que possam a vir a ter 

relacionamento negocial com a empresa tomem ciência do fato. 

Quanto à iniciativa para instauração do incidente, o Código estabelece que o 

requerimento poderá ser formulado pelas partes ou pelo Ministério Público, e, com base nesse 

dispositivo, parte da doutrina entende que não é possível sua instauração de ofício.117 Porém, 

alguns juristas entendem que, se a lei material não exigir que o requerimento somente seja 

feito pelos interessados e MP, pode o juiz de ofício instaurar o incidente.118 

THEODORO JÚNIOR salienta que, no caso de o requerimento de desconsideração 

ocorrer nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo que o pedido 

venha na petição inicial, deverão ser observados os procedimentos previstos nos artigos 134 a 

136, pois, segundo ele, 

[…] o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para 

resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não 

devedores originariamente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para 

sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do 

procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará 

a um título capaz de justificar o redirecionamento.119 

Importante questão surge quanto à possibilidade de a decisão judicial que aplica a 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade fazer coisa julgada e, dessa forma, 

produzir todos os efeitos decorrentes. 

Por se tratar de decisão interlocutória que resolve um pedido, conforme expressamente 

previsto no CPC/2015, a decisão é de mérito e faz coisa julgada material120. Dessa forma, 

produz efeitos futuros, aplicando-se para os demais processos em trâmite e também para casos 

futuros, desde que a situação fática e jurídica sejam a mesma.  

Então, após análise do instituto da desconsideração da personalidade jurídica e do seu 

procedimento trazido pelo novo CPC, se estudará a responsabilidade tributária, 

                                                            
117  DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil. Parte 

Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 586.  
118  GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Revista 

de Processo: RePro, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 41, n. 262, dez. 2016, p. 66. 
119  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 417. 
120  DIDIER JÚNIOR, op. cit., p. 588. 
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principalmente a responsabilidade de terceiros prevista no art. 135 do CTN, bem como se dará 

a transferência dessa responsabilidade a sócios e administradores na fase de execução fiscal, 

procedimento conhecido como “redirecionamento da execução fiscal”. 
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3 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

Verifica-se, nos dias atuais, a utilização pelas autoridades tributárias do instituto da 

responsabilidade tributária como forma de alcançar a satisfação do crédito tributário, sempre 

que verificada a falta de bens por parte do contribuinte. 

Ocorre que a fiscalização tributária, muitas vezes, realiza os atos administrativos de 

lançamento colocando como sujeito passivo da relação jurídica tributária apenas o 

contribuinte, sem nenhuma preocupação com a verificação de eventuais responsáveis 

tributários. 

Efetuado o lançamento, permite-se ao contribuinte a impugnação do ato, por meio de 

processo administrativo; ao fim, caso não ocorra o devido pagamento, o crédito fiscal 

constituído é inscrito na dívida ativa e será objeto de execução fiscal.  

A falta de identificação dos responsáveis tributários na fase administrativa faz com 

que a Fazenda, em muitos casos, em função da inexistência de bens passíveis de constrição 

judicial necessários para a quitação do crédito pelo contribuinte, utilize-se do instituto da 

responsabilidade tributária para solicitar o “redirecionamento da execução fiscal” para os 

sócios e administradores, de modo que eles sejam incluídos no polo passivo da execução. 

O Código Tributário Nacional (CTN) separa um capítulo inteiro (art. 128 a 138) para 

tratar da responsabilidade tributária e apresenta diversas formas em que terceira pessoa, 

diferente do contribuinte, pode ser imputada ao cumprimento total ou parcial de uma referida 

obrigação. 

 Então, o referido capítulo regulamenta as hipóteses em que o patrimônio do sócio ou 

do administrador pode ser alcançado para o pagamento do crédito tributário, que inicialmente 

era atribuído à empresa (contribuinte). 

Como o objetivo do trabalho é verificar se a responsabilidade tributária pode ser 

considerada uma forma de desconsideração de personalidade jurídica, faz-se necessário 

analisar, de forma mais detalhada, os instrumentos de responsabilização previstos na seara 

tributária.  

Porém, para falar de responsabilidade, devemos inicialmente entender como surge a 

relação jurídica, visto que é essa é que instituirá o vínculo entre o sujeito passivo, que deve 

efetuar uma prestação de natureza patrimonial, e o sujeito ativo, que possui o direito subjetivo 

de cobrar tal prestação.  
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3.1 RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA 

A ordem tributária estabelece diversos vínculos entre o Estado e o particular que tem 

por objeto uma prestação de natureza tributária, que não se limita ao recolhimento do tributo, 

pois pode ser também um cumprimento de um dever instrumental, como a emissão de nota 

fiscal. 

A cobrança de um tributo somente poderá ocorrer se existir uma norma geral e abstrata 

que o institua e que contenha todos os elementos da regra-matriz de incidência. Na norma 

tributária em sentido estrito, haverá uma hipótese ou antecedente a que se conjuga um 

mandamento, uma consequência.  

Então, ocorrido o fato previsto na norma geral e abstrata, instala-se a relação jurídica 

tributária, na qual o sujeito ativo torna-se titular do direito subjetivo público de exigir a 

prestação, ao passo que o sujeito passivo ficará na contingência de cumpri-la. Sobre isso, 

GAMA explica: 

Vejamos mais: para regular a conduta, a norma prevê ou relata um fato e 

imputa efeitos que são, necessariamente, relações jurídicas. É uma relação 

jurídica o vínculo estabelecido entre dois sujeitos, na qual um deles pode 

exigir um comportamento do outro, sendo o primeiro denominado de sujeito 

ativo e o outro, passivo.121 

A aplicação da regra-matriz de incidência tributária é feita pelo sujeito competente 

que, na ocorrência do evento no mundo fenomênico, o confronta com a hipótese prevista na 

norma abstrata e, com base nesta, constrói a norma jurídica individual e concreta que instaura 

o laço obrigacional que atrelará os sujeitos da relação. 

GAMA também salienta que o sistema de direito positivo somente será impactado 

pelas proposições prescritivas produzidas por pessoa competente: 

Eis o porquê de ser o sujeito competente quem se encarrega de traduzir o 

acontecimento social em fato jurídico, promovendo a incidência/aplicação da 

norma. O simples relato, feito pelo discurso da dogmática jurídica ou outro 

qualquer, não projeta repercussão alguma no sistema jurídico. Assim, entre a 

abstração da hipótese normativa e a concretude do fato, há o sujeito 

competente destacando aspectos relevantes do real social e, com isso, 

fazendo surgir novos textos de direito positivo, nova realidade jurídica.122 

                                                            
121  GAMA, Tacio Lacerda. Variações sobre a Estrutura da Norma de Competências Tributárias. In: 

CARVALHO, Aurora Tomazini (Org.); CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.). Constructivismo Lógico-

Semântico. v. II. São Paulo: Noeses, 2018, p. 427. 
122  Id. A Sanção pelo Exercício Irregular de Competências Jurídicas – Uma Análise Estrutural. In: SOUZA, 

Priscila de. Sistema Tributário Brasileiro e a Crise Atual: Congresso Nacional de Estudos Tributários. v. VI. 

São Paulo: Noeses, 2009, p. 944.  
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Vale salientar que alguns autores, como MIRANDA123 e BECKER124, entendem que a 

incidência seria automática e infalível, de modo que, ocorrendo o fato social, a norma 

incidiria sozinha e por conta própria sobre o fato, fazendo propagar as consequências 

jurídicas. Nesse sentido, incidência e aplicação seriam coisas distintas e ocorreriam em 

momentos diversos.  

Primeiro a norma incide juridicizando o fato e fazendo nascer direitos e deveres, 

depois ela pode ou não ser aplicada pelo homem. Na aplicação, a autoridade competente 

formaliza os direitos e deveres já constituídos com a incidência, transformando-os em 

linguagem competente, por meio de sua interpretação, possibilitando, assim, o uso coercitivo 

para executá-los. Nesse caso, poderia ocorrer a incidência sobre o fato, tornando-o jurídico, 

mas não a aplicação da norma, que depende de um ato de vontade humana.  

Nesse trabalho, será adotada a premissa de que somente existem normas jurídicas onde 

houver linguagem que as materialize125. Dessa forma, a incidência não é automática e nem 

infalível, pois ela depende do homem para transformá-la em linguagem competente. Então, 

incidência e aplicação se confundem, visto que, para incidir, a norma tem que ser aplicada. A 

incidência da norma jurídica ocorrerá no momento em que o evento é relatado em linguagem 

competente, pelo homem, por meio da interpretação, o que ocorre no ato da aplicação do 

direito, que é o ato de interpretar o preceito geral, fazendo-o incidir no caso concreto e 

criando uma norma individual.126 

GAMA explica que a incidência não pode ser automática, pois a norma não é um ser 

vivo, necessitando, assim, do homem para interpretá-la e produzi-la: 

Criar ou extinguir direitos, que surgem na medida em que estão constituídos 

em linguagem, requer produção de mais linguagem. Nada no direito 

acontece de forma automática. É insólita a idéia de normas sendo criadas ou 

se extinguindo por conta própria, como se fossem entes vivos. Uma vez 

aceita a premissa de que o direito é um conjunto de normas, que se 

manifestam em linguagem, não dá para conceber que acontecimentos 

sociais, destituídos de uma linguagem competente, promovam qualquer tipo 

de alteração a esse conjunto.127 

                                                            
123  MIRANDA, Pontes de. Tratado das Ações. Tomo I. Campinas: Bookseller, 1998, p. 190. 
124  BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 320-321. 
125  A metodologia utilizada é a do Construtivismo Lógico-Semântico.  
126  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 257. 
127  GAMA, Tácio Lacerda. Obrigação e Crédito Tributário: anotações à margem da teoria de Paulo de Barros 

Carvalho. Thomson Reuters Check Point. São Paulo, 29 set. 2003, p. 3. Disponível em: 

<http://artigoscheckpoint.thomsonreuters.com.br/a/2fct/obrigacao-e-credito-tributarioanotacoes-a-margem-

da-teoria-de-paulo-de-barros-carvalho-tacio-lacerda-gama>. Acesso em: 05 ago. 2018. 
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A produção da regra individual e concreta está delimitada por regras do próprio 

ordenamento jurídico (regra de estrutura) que definem os sujeitos competentes para sua 

produção e o seu procedimento.128  

O CTN, em seu art. 142129, determina que a norma de incidência tributária seja 

introduzida pelo lançamento, que é o suporte físico da regra individual e concreta constitutiva 

da obrigação tributária. 

Vale salientar que, apesar de o referido artigo dizer que a atividade de lançar é de 

competência exclusiva da autoridade administrativa, verifica-se, pela leitura dos demais 

artigos do CTN130, que a obrigação tributária pode ser constituída tanto pelo sujeito passivo131 

quanto pela autoridade administrativa.132 

No lançamento, devem vir explicitados todos os elementos da regra-matriz (material, 

espacial, temporal, pessoal e quantitativo), de modo a fazer surgir o vínculo obrigacional entre 

o sujeito ativo (pessoa jurídica de direito público titular da competência de instituir o tributo) 

e o sujeito passivo (pessoa obrigada ao pagamento da referida prestação). 

A simples existência da regra de incidência tributária criando o tributo (regra geral e 

abstrata) não é suficiente para garantir o comportamento desejado (pagamento). O dever 

jurídico de efetuar o pagamento somente surgirá para o Direito com a introdução de norma 

individual e concreta (lançamento) que descreverá, em seu antecedente, o fato jurídico e, no 

seu consequente, a relação jurídica formada, com a identificação dos sujeitos ativo e passivo e 

o do objeto.  

Em seguida, será estudada mais detalhadamente a sujeição passiva, com ênfase na 

responsabilidade tributária  

                                                            
128  ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos. 

Responsabilidade Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 19. 
129  “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 

lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 

da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 

responsabilidade funcional.” 
130  “Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou 

outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, 

indispensáveis à sua efetivação. […]  

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito 

passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato 

em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 

expressamente a homologa.” 
131  No caso dos chamados autolançamento, o próprio contribuinte preenche e entrega a Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários (DCTF), formalizando a obrigação tributária. 
132  ARAÚJO; CONRADO; VERGUEIRO, op. cit., p. 21. 



58 

3.2 SUJEIÇÃO PASSIVA 

Num Estado Democrático de Direito, qualquer intervenção estatal sobre a esfera de 

direitos do cidadão somente pode advir de lei. Tal limitação que decorre do princípio da 

legalidade se aplica não somente à área tributária, mas sobre todos os domínios da ordem 

jurídica brasileira, conforme disposto no art. 5º, II, da Constituição Federal: “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

No campo tributário, o princípio da legalidade não se limita apenas à garantia de que o 

patrimônio dos contribuintes somente será atingido nos casos e modos previstos em lei. Com 

base nele, verifica-se a necessidade de a lei conter todos os elementos e supostos da regra-

matriz tributária, descrevendo, de modo objetivo, os fatos e identificando, com clareza e 

precisão, os elementos definidores da conduta que autoriza a imposição tributária. Dessa 

forma, permite-se a completa identificação dos fatos que darão origem à incidência tributária, 

tanto pelos contribuintes como pelos aplicadores da lei, reduzindo-se, assim, a insegurança, 

que é absolutamente incompatível com os princípios que estruturam o sistema jurídico.133 

O tributo passará a ser devido quando o evento ocorrido no mundo fenomênico e 

descrito na hipótese da norma individual e concreta, pelo órgão competente, subsumir a todos 

os critérios identificadores tipificados no antecedente da norma geral e abstrata. Sobre o 

processo de subsunção, GAMA explica: 

Pois bem, a decorrência lógica da subsunção é a imputação de consequências 

que, segundo o modelo que adotamos, será necessariamente, uma relação 

jurídica. De idéias não surgem fatos ou relações entre sujeitos de direito. 

Assim, podemos afirmar que, diante do fato jurídico, invariavelmente será 

prescrito um vínculo entre sujeitos de direto, tendo como objeto uma 

prestação determinada.134 

A lei que autoriza a cobrança de tributos deve, portanto, conter todos os aspectos da 

incidência tributária (material, pessoal, temporal, espacial, quantitativo), não se permitindo, 

em função do princípio da legalidade, a sua criação pelo Poder Executivo.135  

Vale salientar que não há na Constituição Federal nenhuma indicação expressa de 

quais pessoas podem ser postas, pela lei, na posição de sujeito passivo, deixando para o 

                                                            
133  NEDER, Marcos Vinicius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito. In: 

FERRAGUT, Maria Rita; NEDER, Marcos Vinicius (Coords.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: 

Dialética, 2007, p. 28. 
134  GAMA, Tacio Lacerda. A Sanção pelo Exercício Irregular de Competências Jurídicas – Uma Análise 

Estrutural. In: SOUZA, Priscila de. Sistema Tributário Brasileiro e a Crise Atual: Congresso Nacional de 

Estudos Tributários. v. VI. São Paulo: Noeses, 2009, p. 945. 
135  ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 69. 
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legislador infraconstitucional tal atribuição, desde que observadas as normas gerais definidas 

em lei complementar.136  

Com efeito, as normas constitucionais não determinam que o destinatário da norma de 

incidência tributária seja, necessariamente, aquela pessoa que realizou o fato descrito na 

hipótese da regra-matriz de incidência tributária. O legislador se preocupou em definir as 

condutas humanas passíveis de tributação, mas não fixou os sujeitos que deverão figurar no 

polo passivo da obrigação tributária. Tal competência foi deixada a cargo do legislador 

infraconstitucional que, em face do princípio da estrita legalidade, tem o dever de indicar 

todos os elementos do tributo.137 

O art. 146, III, “a”, da CF remete expressamente à lei complementar a competência de 

estabelecer normas gerais sobre contribuintes, e o art. 150, § 7º, dispõe que a lei poderá 

“atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária condição de responsável pelo pagamento de 

imposto ou contribuição […]”.138 

A Constituição apenas estabelece limites ao legislador infraconstitucional para eleição 

do sujeito passivo, de forma a garantir os direitos fundamentais do cidadão-contribuinte. Os 

princípios da isonomia, no sentido de justiça individual, vedação ao confisco e capacidade 

contributiva, são referências fundamentais para o exercício da competência legislativa que 

devem ser consideradas no momento da fixação do sujeito passivo. As técnicas relacionadas à 

atribuição de responsabilidade a terceiros tem por objetivo viabilizar e simplificar a 

arrecadação feita pelo Estado, mas é indispensável que a exigência tributária esteja vinculada 

à manifestação de riqueza intimamente gravada na materialidade expressa na Constituição; do 

contrário, a tributação poderia vir a desrespeitar o direito de propriedade e a confiscar 

patrimônio de terceiros por conduta de outrem. 

Sobre isso, CARVALHO139 esclarece que 

                                                            
136  FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005, 

p. 30. Como exemplo, a Autora cita o caso do ITBI, no qual o art. 156, II, da CF, não estabelece quem deve 

ser o contribuinte, competindo ao Município definir qual dos sujeitos (alienante e comprador) vinculados ao 

negócio jurídico de compra e venda de imóvel figurará como responsável pelo pagamento do imposto de 

transmissão. 
137  Geraldo Ataliba sustentava que o sujeito passivo é aquele que a Constituição designou, não sendo livre o 

legislador ordinário na sua designação. Nos impostos é a pessoa que revela capacidade contributiva ao 

participar do fato imponível, promovendo-o, realizando-o ou dele tirando proveito econômico (ATALIBA, 

Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 87).  
138 Vale esclarecer que não cabe à lei complementar identificar especificamente o sujeito passivo de determinada 

figura tributária, isso é função da lei ordinária. Seu campo de atuação é na definição de normas gerais sobre 

sujeição passiva, estabelecendo regras e princípios a serem observados na eleição do sujeito passivo pelo 

legislador ordinário. Esses parâmetros se aplicarão a todas as pessoas políticas no exercício de competência 

impositiva. 
139 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2008, p. 552. 
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A Constituição não aponta quem deva ser o sujeito passivo das exações cuja 

competência legislativa faculta às pessoas políticas. Invariavelmente, o 

constituinte alude a um evento, deixando a cargo do legislador ordinário não 

só estabelecer o desenho estrutural da hipótese normativa, que deverá girar 

em torno daquela referência constitucional, mas, além disso, escolher o 

sujeito que arcará com o peso da incidência fiscal, fazendo as vezes do 

devedor da prestação tributária. 

No Brasil, a matéria está disciplinada no Código Tributário Nacional (CTN), que 

estabelece normas gerais sobre sujeição passiva e constrói diferentes formas, ou modelos, 

para redirecionar a responsabilidade pela dívida tributária do contribuinte para terceiros, de 

maneira a tornar mais efetiva a atuação dos órgãos de controle da arrecadação tributária.140  

Assim, a lei tributária autoriza ao Fisco, em determinadas hipóteses, incluir terceira 

pessoa, física ou jurídica, diferente da que pratica o fato jurídico tributário, no polo passivo da 

obrigação tributária como responsável pelo cumprimento de obrigação tributária não satisfeita 

pelo próprio contribuinte. 

De acordo com o artigo 121 do CTN, o gênero sujeito passivo da relação tributária 

principal pode revestir-se da característica de contribuinte (parágrafo único, I) ou de 

responsável tributário (parágrafo único, II):  

a) contribuinte: é aquele que possui relação pessoal e direta com a situação que 

constitua o fato gerador da obrigação, ou seja, é a pessoa que realizou o fato jurídico tributário 

e também encontra-se no polo passivo da relação obrigacional. FERRAGUT explica que, “Se 

uma das condições estiver ausente, ou o sujeito será o responsável, ou será o realizador do 

fato jurídico, mas não o contribuinte. Praticar o evento, portanto, é condição necessária para 

essa qualificação, mas insuficiente”141; e 

b) responsável: é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, portanto, não 

manter relação pessoal e direta com o fato gerador, possui o dever de adimplir a obrigação 

conforme disposição expressa de lei. 

Depois de traçadas essas noções de sujeição passivo, será abordado mais 

profundamente no próximo item como se dá o processo de responsabilização tributária. 

                                                            
140  NEDER, Marcos Vinicius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito. In: 

FERRAGUT, Maria Rita; NEDER, Marcos Vinicius (Coords.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: 

Dialética, 2007, p. 29. 
141  FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005, 

p. 29-30. 
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3.3 RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO 

Como visto, o CTN estabelece, em seu art. 121, dois tipos de sujeito passivo: 

contribuinte e o responsável. O referido artigo faz a distinção entre as figuras de contribuinte 

e responsável, mas não delimita o conceito de responsável. Pela interpretação conjunta dos 

artigos 121 e 128 do CTN, é possível obter uma ideia inicial do que vem a ser responsável 

tributário. O primeiro, além de apresentar a definição legal, remete a atribuição de 

responsabilidade à reserva de lei formal, enquanto o art. 128 prevê que o terceiro a ser 

responsabilizado pelo adimplemento da obrigação tributária deve estar vinculado ao fato 

gerador da obrigação142. 

BALEEIRO143, ao analisar tais dispositivos, ressalva que somente a lei, de modo 

expresso, pode responsabilizar outra pessoa em lugar do contribuinte, desde que a terceira 

pessoa esteja vinculada à hipótese de incidência da obrigação tributária. 

Para AMARO, o art. 121, parágrafo único, II, autoriza que qualquer indivíduo que não 

tenha relação pessoal e direta com o fato gerador possa ser colocado como responsável, desde 

que seja por lei e que este esteja vinculado ao fato gerador (art. 128 CTN): “Por aí já se vê que 

não se pode responsabilizar qualquer terceiro, ainda que por norma legal expressa”. Conclui 

ainda que “não é qualquer tipo de vínculo com o fato gerador que pode ensejar a 

responsabilidade de terceiro. Para que isso seja possível, é necessário que esse vínculo seja de 

tal sorte que permita a esse terceiro, elegível como responsável, fazer com que o tributo seja 

recolhido sem onerar seu próprio bolso”144. 

Ocorre, no entanto, que algumas normas jurídicas contidas no capítulo da 

responsabilidade tributária transferem a responsabilidade mesmo a quem não detenha 

nenhuma vinculação com o fato gerador (sucessão causa mortis, sucessão empresarial, pais 

responsáveis por fatos praticados pelos filhos, ao adquirente de fundo de comércio). Segundo 

NEDER145, o vínculo, em tais casos, não é ao fato jurídico tributário, mas ao sujeito que o 

praticou.  

                                                            
142 “Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade 

pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 

referida obrigação.” 
143  BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 479. 
144  AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 294. 
145  NEDER, Marcos Vinicius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito. In: 

FERRAGUT, Maria Rita; NEDER, Marcos Vinicius (Coords.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: 

Dialética, 2007, p. 30-31. 
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Demais, ele conclui que, da leitura do art. 128, a existência de vínculo entre o 

responsável e o fato jurídico tributário somente é necessária nos casos não previstos no CTN. 

Ou seja, apenas a lei que crie novas hipóteses de responsabilidade tributária, além das 

previstas no CTN, deve atender a essa condição de vinculação.  

Nesse mesmo sentido, FERRAGUT explica que a escolha do responsável tributário 

pelo legislador possui um limite, visto que “poderá ser qualquer terceiro, desde que 

pertencente ao conjunto de indivíduos que estejam indiretamente vinculados ao fato jurídico 

tributário, ou diretamente ou indiretamente vinculados ao sujeito que o praticou”146.  

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, 

manifestou-se pela inconstitucionalidade do art. 13 da Lei nº 8.620/1993, que determinava 

que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada responderiam 

solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. Na decisão, 

a Ministra Ellen Grace afirmou que o legislador ordinário não pode instituir hipótese de 

responsabilidade solidária sem observar os requisitos do art. 128 do CTN, bem como as 

demais normas de responsabilidade constantes do Código. Então, no caso, o legislador nem 

trouxe uma nova hipótese de responsabilidade, nem se baseou na forma prevista no art. 135, 

visto que atribuía responsabilidade para todos os sócios, com poder de gerência ou não: 

DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 146, III, DA CF. 

ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 

DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO 

PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 

1 - Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições da 

seguridade social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário. 

2 - O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de 

responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para 

que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de 

responsabilidade tributária relativamente aos tributos de sua competência, 

conforme seu art. 128. 

3 - O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente 

obrigadas ‘as pessoas expressamente designadas por lei’, não autoriza o 

legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a 

observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a 

desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros 

estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A 

previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o pagamento 

efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em 

favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a 

isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja 

                                                            
146  FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005, 

p. 38. 
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pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor 

tenha sido estabelecida validamente. 

4 - A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra 

matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, 

cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência 

ao responsável enquanto terceiro (‘dritter Persone, terzo’ ou ‘tercero’) 

evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação 

específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O 

‘terceiro’ só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de 

descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a 

Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na 

regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído 

para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 

5 - O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na 

direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente 

quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato 

social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou 

representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que 

resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a 

consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 

6 - O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra 

de responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de 

uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição 

de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da 

sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma 

situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo 

diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da 

CF. 

7 - O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade 

material, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os 

patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor 

desconsideração ‘ex lege’ e objetiva da personalidade jurídica, 

descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a 

iniciativa privada, afrontando os arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da 

Constituição. 

8 - Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte 

em que determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade 

limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos 

junto à Seguridade Social. 

9 - Recurso extraordinário da União desprovido. 

10 - Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este 

STF, aplica-se o art. 543-B, § 3º, do CPC147. 

Além disso, a eleição dos responsáveis deve obediência aos princípios constitucionais 

da igualdade, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e do direito de propriedade.  

Segundo FERRAGUT, a escolha de pessoas alheias ao fato por razões de praticidade e 

de prevenção à sonegação não pode ser livre de condicionantes. Do contrário, poderá haver 

                                                            
147  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 562.276. Relator: Ministra Ellen Gracie. 

Repercussão Geral. Julgamento: 03 nov. 2010. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe, n. 27, 10 

fev. 2011, grifo nosso. 
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tributação confiscatória do patrimônio do sujeito passivo, atitude que é repudiada por nosso 

ordenamento jurídico, que protege o direito de propriedade. 

Esses limites fundamentam-se na Constituição e são aplicáveis com a 

finalidade de assegurar que a cobrança do tributo não seja confiscatória e 

atenda à capacidade contributiva, pois, se qualquer pessoa pudesse ser 

obrigada a pagar tributos por conta de fatos praticados por outras, com quem 

não detivesse qualquer espécie de vínculo (com a pessoa ou com o fato), o 

tributo teria grandes chances de se tornar confiscatório, já que poderia incidir 

sobre o patrimônio do obrigado e não sobre a manifestação de riqueza ínsita 

ao fato constitucionalmente previsto. Se o vínculo existir, torna-se possível a 

preservação do direito de propriedade e do não-confisco.148 

O princípio da capacidade contributiva, disposto no art. 145, § 1º, da CF, pressupõe 

que os impostos sejam graduados de acordo com a parcela da manifestação objetiva de 

riqueza do fato jurídico tributário, independentemente de quem seja a pessoa eleita para 

figurar o polo passivo. Daí a obrigação de pagar o tributo deve vir acompanhada de meios que 

assegurem ao responsável a possibilidade de recuperar a quantia desembolsada, afinal a 

capacidade contributiva é manifestada pelo realizador do fato tributário, cujo patrimônio deve 

suportar o encargo econômico decorrente da tributação.  

Nesse sentido, PARLATO149 explica que o direito de ressarcimento é um instrumento 

destinado a alcançar um interesse público constitucional, pois a carga tributária deve 

inevitavelmente afetar o patrimônio do titular da capacidade contributiva de forma definitiva, 

sem que se possa transferir para o patrimônio de um terceiro.  

Vale lembrar que, conforme o 126 do CTN, a sujeição passiva tributária 

(contribuinte/responsável) não se condiciona à regularidade formal das pessoas jurídicas e 

nem à capacidade civil das pessoas físicas, de modo que empresas de fato, ou seja, que não 

estejam regularmente registradas, são responsáveis pelas obrigações tributárias que surgirem 

em função do exercício de sua atividade. 

Após explicar quais são os critérios para a eleição dos responsáveis, passa-se ao 

estudo dos tipos de responsabilidade tributária previstas no CTN. 

                                                            
148  FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005, 

p. 37. 
149  PARLATO, Andrea. El Responsable y el Sustituto del Impuesto. In: AMATUCCI, Andrea (Dir.). Tratado de 

Derecho Tributario: la relación jurídico-tributaria, el procedimiento de aplicación de la norma tributaria. 

Tomo II. Bogotá: Temis, 2001, p. 196. 
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3.4 TIPOS DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

Em geral, a causa apresentada para a instituição de norma de responsabilidade é 

arrecadatória, de modo que tais normas seriam instrumentos para otimizar a cobrança do 

crédito tributário e viabilizar a arrecadação tributária.  

Outros autores consideram que a natureza da responsabilidade tributária seria de 

garantia do não pagamento da dívida pelo devedor principal. Seria uma medida prevista pelo 

ordenamento jurídico com fim reforçar a cobrança do crédito pela administração pública.150 

As normas de responsabilidade, segundo DARZÉ, visam alcançar três objetivos 

fundamentais: “i. punir o responsável (sanção); ii) viabilizar a arrecadação (necessidade); ou 

iii) simplificar a arrecadação (interesse)”151. 

No caso da responsabilidade sancionatória, a hipótese de incidência será um ato ilícito 

que representa um obstáculo à aplicação da regra-matriz de incidência, de modo que deve 

dificultar ou impedir a arrecadação do tributo. A lei determina que terceiro seja responsável 

pelo pagamento do tributo, como punição pelo ato praticado com dolo e que prejudicou os 

interesses do Fisco, como no caso do art. 135 do CTN152. De acordo com a autora, não é 

qualquer ilícito que enseja a responsabilidade, este deve ter por objetivo a sonegação: 

[…] a prática do ato ilícito é condição necessária, mas não suficiente, para se 

atribuir a responsabilidade tributária, sendo indispensável que da infração 

decorra resultado específico, qual seja, mascarar a ocorrência do evento 

tributário para não recolher a quantia devida a título de tributo, pagá-la com 

redução, ou diferir, no tempo, a prestação pecuniária.153 

Como nesse caso a regra de responsabilidade tem natureza punitiva, o legislador não 

está obrigado a observar os limites referentes a capacidade contributiva, vedação ao confisco 

e direito de propriedade. Além disso, a obrigatoriedade de recuperação do montante pago não 

se aplica a essa situação, pois o limite constitucional a sua imposição baseia-se no princípio 

da proporcionalidade, que veda o excesso na aplicação de sanções. Não há que se falar em 

capacidade contributiva, pois o dever de responder por montante equivalente ao crédito 

                                                            
150  PLAZA, Carlos Romero; PEÑA, Francisco Serantes. Responsables y Responsabilidad Tributaria. 2. ed. 

Madrid: Wolters Kluwer, 2016, p. 52. 
151  DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária. Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: 

Noeses, 2010, p. 91. 
152  “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes 

de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” 
153  DARZÉ, op. cit., p. 96. 
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tributário, atribuído pela lei ao infrator, prescinde de mecanismos que assegurem a 

transferência do encargo econômico do tributo, eis que o infrator suportará punição que lhe 

foi atribuída pela ordem jurídica em face da prática de ato ilícito.  

Em relação à responsabilidade por motivos arrecadatórios, ela pode ser criada por 

necessidade, visto que em certas situações ocorre o desaparecimento do sujeito passivo 

originário, como no caso de incorporação de sociedades ou de sucessões, não sendo possível a 

satisfação do crédito tributário a não ser pela transferência da obrigação à terceira pessoa; ou 

por conveniência, dado que a concentração da fiscalização em um só contribuinte a torna mais 

simples, eficaz e menos onerosa para o Estado, de modo que a substituição tributária é um 

instrumento poderoso de política fiscal.  

Nesses casos, como o interesse tutelado é a eficiência da administração tributária, o 

legislador deverá selecionar fatos lícitos para sua hipótese de incidência e observar 

integralmente todos os limites formais e materiais das normas de responsabilidade, como 

capacidade contributiva, direito ao ressarcimento, vedação ao confisco e direito de 

propriedade. 

Vale salientar que o fato jurídico que serve de base para aplicação da responsabilidade 

(sucessão, aquisição, infração) difere da hipótese de incidência que faz surgir a obrigação 

tributária e, consequentemente, a obrigação de pagamento do tributo, pois o primeiro decorre 

de um fato não tributário lícito ou ilícito (como morte, compra de estabelecimento, abuso de 

poder), enquanto que o segundo de um fato jurídico tributário, que deve ser sempre lícito (art. 

3º, CTN).  

3.4.1 Classificações 

A classificação das espécies de responsabilidade tributária tem sido objeto das mais 

variadas construções doutrinárias. O CTN trata da responsabilidade tributária em seus artigos 

128 a 138 e a divide em quatro seções: disposição geral, responsabilidade dos sucessores, 

responsabilidade de terceiros e responsabilidade por infrações. 

Partindo dessa perspectiva de análise, verifica-se que os autores contemporâneos à 

feitura do Código Tributário Nacional partiram da premissa da responsabilidade tributária 

como instrumento utilizado para viabilizar a arrecadação tributária. De fato, em certas 

situações não há outro meio para o adimplemento da obrigação tributária, sendo necessário 

incumbir terceiros pelo recolhimento do tributo. Isso ocorre, por exemplo, quando há o 

desaparecimento do realizador do fato jurídico tributário em decorrência de reorganizações 



67 

societárias (v.g., fusão, cisão, incorporação de empresas) ou pelo falecimento do devedor 

originário.  

SOUZA154, idealizador do anteprojeto do CTN, entende que sujeito passivo é aquele 

que possui relação econômica com o fato jurídico, mas que, por vezes, o Estado cobra o 

tributo de pessoa distinta, como forma de viabilizar a arrecadação tributária. Então, ele divide 

a sujeição passiva inicialmente em: 

a) direta – quando o tributo é cobrado diretamente do contribuinte, aquele que tem 

relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador, nos termos do 

inciso I do art. 121 do CTN;  

b) indireta – quando a cobrança recai sobre outra pessoa que não o contribuinte.  

Na sujeição passiva indireta, existiriam duas modalidades: substituição e transferência. 

Esta última conteria as hipóteses de: i) Solidariedade; ii) Sucessão; e iii) Responsabilidade. 

A classificação proposta por Rubens Gomes de Souza é considerada inadequada por 

CARVALHO, visto que leva em consideração um critério extrajurídico, que é a repercussão 

econômica do tributo:  

[…] não há, em termos propriamente jurídicos, a divisão dos sujeitos em 

diretos e indiretos, que repousa em considerações de ordem eminentemente 

factuais, ligadas à pesquisa das discutíveis vantagens que os participantes do 

evento retiram de sua realização. Interessa, do ângulo jurídico-tributário, 

apenas quem integra o vínculo obrigacional. O grau de relacionamento 

econômico da pessoa escolhida pelo legislador, com a ocorrência que faz 

brotar o liame fiscal, é alguma coisa que escapa de cogitação do Direito, 

alojando-se no campo de indagação da Economia ou da Ciência das 

Finanças.155 

BECHO156, por entender que os substitutos tributários são uma categoria própria de 

sujeitos passivos, propõe o seguinte ajuste na classificação da sujeição passiva tributária:  

a) Sujeição passiva direta: contribuinte 

b) Sujeição passiva indireta:  

b1) substituição 

b2) responsabilidade:  

b2.1) no CTN –  

b2.1.1) por sucessão 

                                                            
154  SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1975, p. 

55. 
155  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 299. 
156  BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade Tributária de Terceiros: CTN arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 38. 
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b2.1.2) de terceiros 

b2.1.3) por infrações 

b2.2) na legislação não codificada157 

O autor divide a sujeição passiva em três grupos (contribuinte, substitutos e 

responsáveis), em que o contribuinte é a pessoa que tenha realizado o critério material da 

hipótese de incidência, enquanto que o responsável é aquele que, não sendo contribuinte, pode 

ter ou não relação com a hipótese de incidência da obrigação tributária. Já o substituto 

tributário precisa ter vínculo com algum dos critérios da regra-matriz tributária, por isso é que 

se admite a retirada do contribuinte da relação jurídica tributária e a sua colocação no polo 

passivo.  

O autor explica que tal separação é importante, pois tanto o contribuinte como o 

substituto tributário precisam ter condição econômica para sustentar o ônus fiscal (princípio 

da capacidade contributiva), já o responsável tributário, quer expressamente previsto no CTN 

ou trazido pela legislação não codificada, não precisa demonstrar que possui capacidade 

contributiva para que a obrigação tributária seja exigida.  

Em relação ao direito de regresso, ele esclarece que o contribuinte não tem direito 

contra ninguém, já que ele que realizou o critério material da hipótese de incidência. O 

substituto tributário, por sua vez, como recolhe ao erário os tributos devidos por outrem 

(contribuinte), mesmo tendo capacidade contributiva, pode procurar ressarcimento em face 

dos contribuintes. Já os responsáveis tributários, ainda que não possuam capacidade 

contributiva, como recolhem o tributo por expressa determinação legal, sem que tenham 

realizado o critério material da regra-matriz de incidência, dependendo do caso podem não ter 

direito de regresso, como nas hipóteses decorrente de infração.  

Já DARZÉ considera que a classificação mais acertada para sujeição passiva é a que 

utiliza como critério o grau de proximidade que a pessoa obrigada ao pagamento possui do 

fato jurídico tributário. Quanto ao número de responsáveis, a sujeição passiva pode ser i) 

exclusiva ou pessoal, quando competir a apenas uma pessoa o pagamento do tributo, como no 

caso do contribuinte, nas hipóteses de substituição tributária, ou quando ocorre a transferência 

para o novo sujeito passivo com a exclusão do anterior; ou ii) plural ou concorrente, quando 

houver mais de um responsável, que se divide em: subsidiária e solidária.158 

                                                            
157  O art. 128 do CTN, além de permitir a substituição tributária, define as condições em que o legislador pode 

criar outras responsabilidades diversas das previstas no Código. 
158  DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária. Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: 

Noeses, 2010, p. 138. 
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FERRAGUT, com base nas proposições prescritivas do sistema jurídico tributário 

brasileiro e seus limites, propõe a classificação das normas de responsabilidade tributária em: 

i) Substituição; ii) Solidariedade; iii) Sucessão; iv) Responsabilidade de Terceiros; e v) 

Responsabilidade por Infrações.159  

Neste trabalho, restringir-nos-emos ao estudo da responsabilidade tributária de 

terceiros (art. 134 e 135 do CTN), visto que o foco é analisar a possibilidade de utilização do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica no procedimento do redirecionamento 

da execução fiscal.  

3.4.2 Responsabilidade de terceiros 

Nessa categoria, insere-se a responsabilidade de terceiros prevista nos artigos 134 e 

135 do CTN, que tratam de situações em que terceiro, por deixar de cumprir um dever 

próprio, legalmente estabelecido, passa a responder pelo débito do contribuinte original.160 

Apesar de nesses artigos os responsáveis também praticarem um ato ilícito, eles diferem da 

responsabilidade por infração previstas nos artigos 136 a 138 do CTN, pois o ato antijurídico 

não se qualifica como infração penal, conceituada como crime ou contravenção. 

3.4.2.1 Artigo 134 do CTN 

O art. 134161 traz a hipótese de que a responsabilização de terceiros fica condicionada 

à: i) impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte; e 

ii) constatação de intervenção ou omissão do responsável.  

Apesar de o dispositivo dizer que a responsabilidade é solidária, entendemos que ela é, 

na verdade, subsidiária, visto que ao terceiro, embora também tenha responsabilidade pelo 

                                                            
159  FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005, 

p. 56. 
160  COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 227. 
161  “Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 

contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que 

forem responsáveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 

 II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 

 III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 

 IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 

 V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; 

 VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados 

por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; 

 VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

 Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter 

moratório.” 
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débito, remanesce assegurado o benefício de ordem, devendo, em primeiro lugar, ser 

convocado o devedor originário para promover o pagamento. 

Tal entendimento também é compartilhado por FERRAGUT, que, ao analisar o 

referido artigo, conclui: “A responsabilidade é subsidiária na medida em que a lei não permite 

que o terceiro se responsabilize pela dívida sem que o credor se certifique de que o 

cumprimento da obrigação, pelo contribuinte, é impossível”162. 

Do mesmo modo, AMARO enfatiza que o art. 134 do CTN cuida de responsabilidade 

subsidiária, e não solidária, pois esta não comporta benefício de ordem.163  

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a responsabilidade não surge em virtude 

do fato jurídico tributário, mas sim da prática de um ato ou omissão por parte do responsável 

que tornou impossível o cumprimento da obrigação pelo contribuinte. Então, a 

responsabilidade somente será aplicada se este deu causa ao inadimplemento do tributo. 

Para deixar claro tal entendimento, SCHOUERI164 traz o caso do síndico da massa 

falida, que, por ser corriqueira a impossibilidade de quitação de todos os débitos da empresa 

em falência, inclusive os tributários, seria sempre pessoalmente responsabilizado pelos 

tributos, o que demonstra o absurdo. Desse modo, o síndico somente se tornará responsável 

se, por causa de seu ato ou omissão, ocorrer a inadimplência do débito tributário: 

Este aspecto torna-se evidente quando se toma o caso do síndico da massa 

falida: é corriqueiro que esta não possa solver seus débitos, inclusive os 

tributários. Nem por isso, será o síndico responsável pelos tributos. 

Entretanto, se por causa de seu ato ou omissão, o débito tributário deixa de 

ser pago, aí então se torna ele responsável. 

Então, para aplicação da responsabilidade a terceiros, não basta o simples vínculo 

decorrente das relações arroladas no dispositivo, há necessidade de que eles tenham 

concorrido para o descumprimento da obrigação.  

Não obstante todos os incisos do art. 134 do CTN fazerem menção ao termo tributo, 

aos terceiros será cobrado o crédito tributário (tributo mais multa de mora), visto que o 

parágrafo único estabelece que não é aplicável nenhuma penalidade, exceto as de caráter 

moratório. 

                                                            
162  FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005, 

p. 111. 
163  AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 307. 
164  SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 507. 
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Em função da aplicação apenas da multa de mora, ASSIS165 considera que a conduta é 

culposa, ou seja, não houve intenção do responsável, mas apenas agiram com imprudência, 

negligência ou imperícia, enquanto que as hipóteses previstas no art. 135 do CTN seriam 

dolosas. Porém, entendo que a diferença básica entre os referidos artigos é que são formas de 

responsabilização de terceiros distintas, a do art. 134 é subsidiária, enquanto que a do art. 135 

é pessoal166. 

Sobre a distinção entre os artigos, ARAÚJO, CONRADO e VERGUEIRO167 explicam 

que a responsabilidade prevista no artigo 134 do CTN somente ocorrerá na impossibilidade de 

adimplemento da obrigação principal pelo contribuinte (subsidiariedade), enquanto que a do 

artigo 135 do CTN pode ser convocada independentemente da satisfação do crédito pelo 

contribuinte. Outro ponto levantado é que o ilícito decorrente do art. 134 do CTN seria menos 

intenso, em relação às penalidades, do que o do art. 135 do CTN. 

Verifica-se que ambos os dispositivos possuem caráter sancionatório, em que o 

legislador, na tentativa de regrar comportamentos, elege fatos ilícitos168 tendentes a frustrar a 

arrecadação como hipótese da norma de responsabilidade, colocando o infrator na posição de 

sujeito passivo da relação jurídica tributária. Todas as pessoas elencadas nos artigos estão 

incumbidas de algum dever, que devem cumprir com diligência; caso atuem de forma oposta 

e acabem causando o inadimplemento do tributo, serão responsabilizadas por isso.  

CARVALHO também ressalta que o caráter punitivo aparece de forma bem nítida no 

artigo 134 do CTN: 

A cabeça do artigo já diz muita coisa, e fizemos questão de grifar nos atos 

em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis porque 

                                                            
165  ASSIS, Emanuel Carlos Dantas de. Arts 134 e 135 do CTN: Responsabilidade Culposa e Dolosa dos Sócios e 

Administradores de Empresas por Dívidas Tributárias da Pessoa Jurídica. In: FERRAGUT, Maria Rita; 

NEDER, Marcos Vinícius (Coords.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 150.  

BECHO, ao identificar o critério material dos artigos 134 e 135 do CTN, determinou que o do art. 134 seria 

agir culposamente causando a insolvência do contribuinte em relação a um determinado crédito tributário; já 

o do art. 135 seria a realização de ilícito, no nome do contribuinte, mas contrário a seus interesses, que gera 

uma obrigação tributária (Responsabilidade Tributária de Terceiros: CTN arts. 134 e 135. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 191-192). 
166  Vale salientar que o entendimento dos Tribunais Superiores é que a responsabilidade é solidária ou 

subsidiária. 
167  ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos. 

Responsabilidade Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 125. 
168 Othon de Azevedo Lopes observa que o ato ilícito ensejador de responsabilidade é essencialmente uma 

conduta em desconformidade com o direito. O responsável pode ser exigido pelo tributo em caso de haver 

sido caracterizada sua conduta culposa, que consiste basicamente em o autor não ter agido de forma a evitar o 

dano ou a lesão ao bem jurídico, resultando, com isso, na inobservância de um dever. A culpa em sentido 

amplo caracteriza-se como um ato de transgressão, intencional (dolo) ou negligente (Responsabilidade 

Jurídica. Horizontes, Teoria e Linguagem. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 294-295). 
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revela a existência de um indisfarçável ilícito e do animus puniendi que 

inspirou o legislador, ao construir a prescrição normativa.169 

Então, a responsabilidade ocorrerá como uma sanção decorrente de uma ação ou 

omissão das pessoas elencadas no artigo a um dever legal que originou o descumprimento da 

obrigação tributária, que não pode ser adimplido pelo contribuinte.  

3.4.2.2 Artigo 135 do CTN 

Da mesma forma, o artigo 135 do CTN elenca as pessoas que serão responsabilizadas 

pessoalmente pelo crédito tributário resultantes dos atos praticados com excesso de poder ou 

infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social.  

O terceiro não é responsabilizado por todo e qualquer crédito, mas somente por aquele 

cujo inadimplemento decorreu da prática do ato infracional. O normativo visa garantir o 

direito aos lesados de agir regressivamente contra aqueles que lhes causaram danos, de modo 

que tem que existir um nexo causal entre o ilícito praticado e o tributo inadimplido. 

O ato ilícito praticado não está relacionado ao fato jurídico tributário, que é sempre 

lícito170, mas à forma como foi praticado pelo administrador, sendo contrária aos objetivos 

sociais da sociedade.171 

Entendo que responsabilidade, nesse caso, é pessoal, de modo que o crédito tributário 

deverá ser constituído exclusiva e integralmente contra o infrator. Então, o realizador do 

evento (sociedade) é afastado do polo passivo da relação jurídica tributária, sendo colocado 

em seu lugar o terceiro responsável pela prática da infração.  

Sobre a responsabilidade pessoal, DARZÉ explica que, apesar de toda obrigação ser 

pessoal, pois somente se pode proceder a cobrança da pessoa que esteja no polo passivo, 

numa análise detalhada do CTN, percebe-se que, quando o legislador utiliza o termo pessoal, 

está se referindo a relações estabelecidas exclusivamente com o responsável.172 

SCHOUERI salienta que a responsabilidade é exclusiva do administrador, não 

devendo ser estendida à sociedade, pois, para a aplicação da solidariedade na hipótese do art. 

135, deveria haver previsão legal ou decorrer de “interesse comum”. Acontece que as pessoas 

indicadas no referido artigo não possuem interesse comum na situação que gera o fato jurídico 

                                                            
169  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 315-316. 
170  Visto que a obrigação tributária (tributo) não pode surgir de fatos ilícitos (art. 3º CTN) 
171  FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005, 

p. 122. 
172  DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária. Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: 

Noeses, 2010, p. 178. 
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tributário; elas se relacionam, mas não se encontram no mesmo polo de interesse do 

contribuinte: 

A solidariedade, nos termos do art. 124, deveria ser expressamente prevista 

por lei ou decorrer de um “interesse comum”. Ao examinar o rol das pessoas 

indicadas no art. 135, vê-se que elas não têm interesse comum na situação 

que constitui o fato jurídico tributário. Relacionam-se, sem dúvida, a este, 

mas não ocupam o mesmo polo de interesse do contribuinte. Tampouco diz a 

lei que a responsabilidade do contribuinte é supletiva em relação ao 

responsável.173 

Então, a responsabilidade pessoal referida no art. 135 do CTN deve ser compreendida 

como exclusiva do infrator, de modo a excluir-se da exigência fiscal o contribuinte (pessoa 

jurídica). Essa norma é sancionatória e pune o gestor que atua com excesso de poderes e 

desrespeita disposição constante do contrato social, estatuto ou da lei, dando origem à relação 

jurídica tributária. Não faz sentido manter a pessoa jurídica no polo passivo, visto que não 

cometeu nenhuma infração. Por ser uma norma sancionatória, o princípio da culpabilidade ou 

da pessoalidade deve ser respeitado.174 

Apesar de tal posição ser compartilhada por vários autores175, o entendimento 

predominante na jurisprudência, principalmente da Administração Fiscal176, é que tal 

responsabilidade é solidária ou subsidiária177. Nesse sentido, MACHADO178 afirma:  

                                                            
173  SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 512. 
174  DIAS, Flavio Machado Vilhena. A Responsabilidade Tributária de Terceiros do art. 135 III do CTN: Da 

Autonomia dos Agentes com Relação à Pessoa Jurídica que Representam. 2016. Dissertação (Mestrado em 

Direito Tributário) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 
175  FERRAGUT diz que tais condutas (excesso de poder ou infração a lei) “afastam a responsabilidade das 

sociedades realizadoras do fato jurídico tributário e, num momento jurídico, imputa-a apenas aos 

responsáveis […]” (Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005, p. 127). 

DARZÉ, também, explica que “a aplicação da norma sancionatória implica a anulação do crédito tributário já 

lançado contra o contribuinte ou impede o seu lançamento, por força da ineficácia técnica sintática que 

produz relativamente ao enunciado da sujeição passiva da regra-matriz em sentido amplo” (Responsabilidade 

Tributária. Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010, p. 179-180). BECHO enfatiza que 

“Não há solidariedade no art. 135, o que significa que as pessoas jurídicas não são responsáveis pelos 

tributos devidos por seus administradores (diretores, gerentes ou representantes), que devem pessoalmente 

os tributos na tipificação do art. 135” (Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 

2000, p. 178). 
176  “Cabe, inicialmente, ressaltar que este exame tem como premissa a adoção de tese jurídica disposta no 

Parecer PGFN/CRJ/CAT N. 55/2009, da lavra do então Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Anselmo 

Henrique Cordeiro, que fixou o entendimento de que a responsabilidade tratada no art. 135, III, do CTN é 

solidária, porém, subjetiva, fato que demanda a demonstração fundamentada pela autoridade fiscal 

competente da existência de culpa (latu sensu – culpa ou dolo) dos responsáveis solidários” (BRASIL. 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Coordenadoria de Recursos Judiciais. Parecer nº 1956/2011. 

Brasília, 14 out. 2011). 
177  O entendimento do STJ é no sentido de que a responsabilidade do art. 135 do CTN é subsidiária (BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.101.728/SP. Recurso Repetitivo. Relator: Ministro Teori 

Albino Zavascki. Julgamento: 11 mar. 2009. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJe: 23 mar. 

2009). 
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Dizer que são pessoalmente responsáveis as pessoas que indica não quer 

dizer que a pessoa jurídica fica desobrigada. A presença do responsável, 

daquele a quem é atribuída a responsabilidade tributária nos termos do art. 

135 do Código Tributário Nacional, não exclui a presença do contribuinte. 

A recente Súmula nº 430 do STJ, 18/12/2017, reforça o entendimento de que a 

responsabilidade do art. 135 do CTN é solidária, ao dispor que: 

Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não 

gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente (grifo nosso).  

A solidariedade, de acordo com o art. 264 do Código Civil de 2002, ocorre “quando na 

mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, 

ou obrigado, à dívida toda”. Então, a solidariedade é vínculo que estabelece que uma 

pluralidade de pessoas no polo ativo (credores) ou no polo passivo (devedores), da relação 

jurídica, possuam o direito ou a obrigação total, como se fosse o exclusivo credor ou 

devedor.179  

A solidariedade passiva foi incorporada pelo direito tributário, tanto que o art. 124 do 

CTN, prevê suas hipóteses, que pode ser em função de interesse comum na hipótese de 

incidência da obrigação principal ou por determinação legal. Com a ocorrência do fato 

previsto na norma de responsabilidade, surge uma pluralidade de responsáveis solidários que 

estão localizados no polo passivo da obrigação tributária e cada um pode ser chamado a 

responder por toda dívida, sem benefício de ordem. 

A Fazenda Pública passa a ter o direito subjetivo de acionar qualquer um dos 

devedores solidários que estão em situação de igualdade para serem exigidos, de forma 

parcial ou integral, pela dívida tributária, sem qualquer benefício de ordem.  

Apesar do conceito de solidariedade, a jurisprudência tem usado essa mesma 

expressão para indicar uma ordem de preferência para cobrança do tributo, como se o 

responsável fosse um mero garantidor do débito tributário. A obrigação tributária somente 

surgiria para o administrador na hipótese de incapacidade da sociedade para solver o débito 

fiscal. 

O entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade dos administradores (art. 

135 CTN) é solidária ou subsidiária tem sido frequentemente utilizado como fundamento 

para, na fase de execução fiscal, inserir o sócio-administrador no polo passivo da ação. Tal 

                                                                                                                                                                                          
178  MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. v. 2. São Paulo: Atlas, 2004, p. 

572.  
179  FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005, 

p. 68. 
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procedimento conhecido como redirecionamento da execução fiscal será abordado mais 

adiante.  

Em seguida, versaremos sobre como se dá a aplicação da norma de responsabilidade 

no processo de construção da norma tributária.  

3.4.3 Processo de positivação da responsabilidade tributária 

Como visto, as normas de responsabilidade têm por objetivo a inclusão de terceiro no 

polo passivo de uma relação jurídica tributária, seja por punição ou para viabilizar ou 

simplificar a arrecadação. Então, a ocorrência de um determinado fato não tributário implica a 

inserção de alguém no polo passivo da relação, ficando esse obrigado ao adimplemento da 

obrigação. 

As normas de responsabilidade podem ser classificadas como normas tributárias em 

sentido amplo180, pois tratam de matéria tributária, cuja finalidade é a inclusão de terceiro no 

polo passivo da relação.  

Elas possuem a característica de descrever em seu antecedente um fato não tributário, 

lícito (sucessão causa mortis) ou ilícito (ação ou omissão previstas nos arts. 134 e 135 do 

CTN), e em seu consequente uma relação jurídica obrigacional, na qual implica a colocação 

de terceiro na relação jurídica tributária. 

Então, teríamos duas normas gerais e abstratas (a regra-matriz e a norma de 

responsabilidade) e duas normas individuais e concretas (a da constituição do crédito em face 

do contribuinte e a que altera a sujeição passiva dessa primeira norma, prevendo o 

responsável como sujeito passivo).181 A aplicação da norma de responsabilidade tem o condão 

de alterar o critério pessoal da norma individual e concreta de constituição do crédito 

tributário, salvo se o responsável já estiver previamente definido, como ocorre nos casos de 

substituição. 

 DERZI182 explica que a estrutura das normas que compõem a sujeição passiva, no 

plano lógico, é retratada por duas normas jurídicas interligadas:  

                                                            
180  Pois são normas jurídicas deonticamente incompletas, são proposições prescritivas de conduta que, a partir de 

um fato não tributário, implica a inclusão de terceiro no polo passivo da relação jurídica.  
181  FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005, 

p. 35. 
182  DERZI, Misabel Abreu Machado. A Praticidade, a Substituição Tributária e o Direito Fundamental à Justiça 

Individual. In: FISHER, Octávio Campos (Coord.). Tributos e direitos fundamentais. São Paulo: Dialética, 

2004, p. 269. 
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A primeira é uma norma básica ou matriz, a que já nos referimos, 

anteriormente, que disciplina a obrigação tributária principal ou secundária. 

A segunda é a norma complementar ou secundária, dependentes da primeira, 

que se presta a alterar apenas o aspecto subjetivo da consequência da norma 

anterior, uma vez ocorrido o fato descrito em sua hipótese. 

Então, o jurista, para eleger um responsável tributário, deve interpretar duas normas 

jurídicas interligadas: a norma de incidência tributária e a norma de responsabilidade. 

A integração e aplicação dessas duas normas gerais e abstratas por ocasião da 

introdução da norma de constituição do crédito tributário dependerão da situação e da espécie 

de responsabilidade tributária que está sob análise. Nesse sentido, FERRAGUT183 explica que 

a norma de responsabilidade modifica a norma individual e concreta que constituiu o crédito 

tributário, sempre que esta norma tiver sujeito passivo diverso. Ressalta, porém, que nem 

sempre tal alteração posterior ocorrerá, pois, em alguns casos, o responsável tributário já é, 

desde o início, considerado o sujeito passivo da relação, como é o caso da responsabilidade 

por substituição, por solidariedade, de terceiros e por infrações. 

O agente público, com fundamento em norma geral abstrata, deve efetuar o 

lançamento fiscal, no qual descreverá o fato jurídico ocorrido e identificará os sujeitos (ativo e 

passivo) da relação tributária, bem como o objeto da prestação (elementos essenciais para a 

existência da relação jurídica obrigacional). Nessa ocasião, deve-se identificar aqueles que 

possam e/ou devam responder pelo crédito tributário na condição de responsável. 

Vale salientar que a obrigação tributária somente será constituída quando da descrição 

do fato em linguagem competente, no qual os sujeitos sejam identificados de forma clara e 

precisa. De acordo com VILANOVA, 

Inexiste direito subjetivo sem norma incidente sobre fato do homem, ou 

sobre o homem como fato: sobre seu mero existir ou sobre conduta sua. O 

direito subjetivo é efeito de fato jurídico, ou de fato que se juridicizou: situa-

se no lado da relação, que é efeito. Isso quer nos direitos subjetivos 

absolutos, privados ou públicos, quer nos direitos subjetivos relativos.184 

Então, na falta de um dos elementos que compõem o liame obrigacional (sujeito ativo, 

sujeito passivo e objeto), inexistirá relação jurídica, dada a impossibilidade de 

individualização do vínculo jurídico (norma individual e concreta). 

O que ocorre é que, em geral, o lançamento fiscal traz em seu bojo apenas o 

contribuinte (empresa) como sujeito passivo. Quando da tentativa de cobrança da obrigação, 

                                                            
183  FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2005, 

p. 33-34. 
184  VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. 4. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2000, p. 

219. 
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no âmbito da execução fiscal, a Fazenda Pública utiliza-se da figura da responsabilidade de 

terceiros prevista no art. 135 do CTN para solicitar o redirecionamento da ação para os sócios 

ou administradores. Tal procedimento será abordado a seguir.  

3.5 REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL  

Constituído o crédito tributário, seja pelo lançamento de ofício185 ou por declaração do 

próprio contribuinte (Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF)), caso não ocorra 

o pagamento dos tributos, a Fazenda Pública promoverá a inscrição em Dívida Ativa, para a 

emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA). 

A CDA é título executivo extrajudicial que possibilita sua cobrança judicial por meio 

da propositura de ação de execução fiscal e se dará nos moldes da Lei de Execução Fiscal (Lei 

nº 6.830/80). Nele devem constar todos os elementos essenciais para a constituição do crédito 

tributário (material, espacial, temporal, pessoal: sujeito ativo e passivo, e quantitativo: 

alíquota e base de cálculo), conforme estabelece o § 5º do art. 2º da LEF. 

O título executivo da Fazenda Pública difere dos demais títulos executivos 

extrajudiciais porque é o único produzido de forma unilateral pelo credor, sem aceite do 

devedor. O ordenamento jurídico determina que, em certas hipóteses, em função do interesse 

público, devem ser instaurados procedimento de cobrança do crédito público pelos órgãos 

fazendários. A natureza de sua formação, sem a participação do devedor, faz sua legitimidade 

decorrer da inscrição e do procedimento administrativo fiscal de sua constituição.  

Então, no caso de lançamento fiscal, a inscrição em dívida ativa somente ocorrerá após 

o término do prazo legal fixado para que o contribuinte se contraponha à pretensão fiscal ou, 

no caso de apresentação de impugnação, ao procedimento administrativo186, em que será 

garantido o contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). 

Já, no caso do lançamento por homologação, como a DCTF possui caráter de 

confissão de dívida, o não recolhimento do tributo declarado pelo contribuinte no prazo legal 

                                                            
185  No caso do lançamento de ofício, o contribuinte pode impugnar o ato, iniciando-se o processo administrativo, 

onde serão garantidos a ampla defesa e o contraditório, conforme o art. 5º, LV, da CF. O crédito será apurado 

após esgotados os trâmites administrativos. 
186  O processo administrativo fiscal federal está regulamentado no Decreto nº 70.235/1972, onde estão previstos 

atos e procedimentos que, em geral, são os mesmos previstos nas legislações estaduais, municipais e do 

Distrito Federal. 
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implica na inscrição em Dívida Ativa sem a necessidade de proceder o lançamento de ofício 

para a constituição do crédito tributário.187  

Nesse caso, será exigido do contribuinte o saldo do débito por ele informado na 

declaração, e o contribuinte não poderá apresentar impugnação e nem instaurar procedimento 

administrativo fiscal para anular cobrança, dado que esta se baseou em valor informado pelo 

próprio interessado. Ressalte-se que, em caso de erro no preenchimento da declaração, os 

efeitos da confissão podem ser suprimidos pela retificação da informação, que substituirá 

automaticamente a declaração original.188  

A Certidão da Dívida Ativa tem como pressupostos certeza e liquidez189. O atributo de 

certeza decorre da existência do título e do direito que ampara a cobrança e, por conseguinte, 

refere-se à exata identificação do devedor do crédito tributário objeto da cobrança pela 

Fazenda. A liquidez, por sua vez, provém da determinação de seu objeto, que, no caso de 

execução de créditos fiscais, compreende a consignação no título de seu exato valor devido 

(quantum debeatur). Assim, esse título executivo tem efeito de prova pré-constituída apta a 

dispensar qualquer outra comprovação pela Fazenda dos elementos ali registrados, gerando a 

obrigação de o executado produzir provas em sentido contrário ao consignado no título.  

Acontece que, por vezes, a CDA é constituída apenas no nome do contribuinte, e, após 

o início do processo de execução, a Fazenda (exequente) verifica a inexistência de bens do 

executado passível de constrição judicial e a ocorrência de uma das hipóteses que dão ensejo 

responsabilização tributária de terceiros. Nesses casos, então, a Fazenda requer ao juiz o 

redirecionamento da ação contra o suposto responsável tributário, de modo que ele seja 

incluído no polo passivo da execução. 

O CTN traz diversas formas de responsabilidade tributária, de modo que o 

redirecionamento poderá ocorrer em face de qualquer uma delas. Porém, visto que o objeto do 

estudo é verificar a possibilidade de aplicação do procedimento criado pelo CPC/2015 para 

                                                            
187  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.143.094/SP. Processo 2009/0105766-0. 

Julgado como Recurso Repetitivo. Relator: Ministro Luis Fux. Julgamento: 09 dez. 2009. Publicação: DJe, 

01 fev. 2010. 
188  BRASIL. Presidência da República. Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. Brasília: 

DOU, 24 ago. 2001. 
189  O CTN expressamente assegura esse efeito, a saber: “Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”. Do mesmo modo o art. 3º da LEF 

dispõe que “A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez” (BRASIL. 

Presidência da República. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 

Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília: 

DOU, 27 out. 1966, retificado em: 31 out. 1966). 
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incidente de desconsideração no redirecionamento, ater-nos-emos a analisar o 

redirecionamento em relação aos terceiros previsto no art. 135, III, do referido Código. 

O redirecionamento da execução fiscal é definido por FERRAGUT como “a inclusão 

do administrador da pessoa jurídica no polo passivo da ação, passando ele a responder 

solidariamente pelos débitos tributários imputados pela Fazenda ao devedor contribuinte”190. 

Apesar de não existir lei que expressamente preveja tal procedimento, o Poder 

Judiciário tem adotado maciçamente o redirecionamento. Tal construção jurisprudencial tem 

como fundamento a interpretação sistêmica do art. 4ª da LEF, pois esse artigo discriminou em 

incisos distintos que a execução fiscal pode ser promovida contra o devedor (I) e o 

responsável (V); dessa forma, entendeu-se que o juiz, a pedido do exequente e com base em 

uma das hipóteses de responsabilidade tributária do CTN, pode, sem ouvir o terceiro afetado e 

por meio de decisão interlocutória, trazer terceiro para o polo passivo da ação.  

Com isso, o suposto responsável, sem prévia defesa, se vê diante de uma demanda 

judicial expropriatória de seu patrimônio para pagamento de tributo, devido originariamente 

pela pessoa jurídica, acrescido de multa e juros.  

Apesar de o responsável poder se defender judicialmente pela via dos embargos à 

execução, ele figurará, até sua decisão, como devedor, arcando com todas as consequências 

danosas advindas desse fato, como inscrição no CADIN, impossibilidade de obter certidão 

negativa, além da constrição patrimonial decorrente de necessidade de oferecimento de 

garantia (art. 16 da LEF) para a admissão do referido recurso. 

Como regra geral, a ação de execução fiscal não é lugar apropriado para discussões 

sobre o mérito da pretensão do Fisco ao crédito tributário, pois a execução fiscal tem como 

principal finalidade a cobrança do débito fiscal presumidamente válido. Ocorre que, na seara 

tributária, ao contrário de outras áreas do Direito, o título executivo (CDA) é formado 

unilateralmente pela Fazenda sem a concordância do devedor ou mediante prévia decisão 

judicial, de modo que os embargos de execução fiscal possuem cognição plena, sendo veículo 

que permite a discussão da exigência fiscal como num processo de conhecimento.  

Nas palavras de ASSIS:  

Em geral, assinala a doutrina que os fundamentos da oposição à execução 

fundada em título extrajudicial mostram-se amplos e ilimitados, ao contrário 

da demanda baseada na condenação constante de título judicial, na qual os 

                                                            
190  FERRAGUT, Maria Rita. Prescrição Intercorrente e o Redirecionamento da Execução Fiscal para o 

Administrador. In: SOUZA, Priscila de (Org.); CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.). Racionalização do 

Sistema Tributário - Congresso Nacional de Estudos Tributários. v. XVI. São Paulo: Noeses, IBET, 2017, p. 

923. 
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motivos de impugnação ficam restringidos aos números do art. 525, §1º. No 

último caso, ao executado se negará o direito de articular “aquilo que já se 

opôs ou poderia ter oposto no processo de declaração”. A conclusão é 

correta. Evidentemente, a existência de um processo prévio esgota ou reduz 

as alegações oponíveis pelo executado ao ulterior processo executivo.191 

Por isso, o embargo de execução é um instrumento processual em que se permite 

juntar aos autos qualquer prova que possa afastar a presunção de certeza, liquidez e 

exigibilidade da CDA. Em função da natureza singular do rito da execução fiscal, CHUCRI 

explica que o embargo do devedor acaba tendo a natureza de um processo de conhecimento: 

A execução fiscal é um rito especial do processo de execução que visa à 

satisfação do crédito fazendário. Como qualquer rito executivo, não há como 

se permitir discussões entre as partes que requeira um contraditório amplo e 

uma análise profunda das questões apresentadas no processo. 

Como o processo veda tais discussões aprofundadas, as leis processuais 

preveem instrumentos fora do rito executivo que permite o embate 

processual entre as partes. Assim como os embargos do devedor previsto no 

código de processo civil, os embargos previstos na LEF são instrumentos 

processuais criados para que seja permitido o contraditório e a ampla defesa 

na discussão de questões referentes aos títulos executivos extrajudiciais. 

Desta feita, os embargos à execução fiscal ganham natureza de demanda 

independente do rito executivo, possuindo natureza de uma demanda do 

processo de conhecimento, onde se é permitido utilizar-se da ampla defesa e 

do contraditório em suas formas plenas.192 

Sobre a possibilidade de a Fazenda Pública, no curso da execução fiscal, adicionar 

outro sujeito passivo que não conste da CDA, o entendimento é pacífico que, quando ocorre o 

desaparecimento do contribuinte original (sucessão, falência, morte), a execução fiscal pode 

ser proposta contra o sucessor, a massa e o espólio, sem necessidade de emenda ou 

substituição do título executivo. 

Porém, no caso da responsabilidade de terceiros por infrações (art. 135 CTN), os 

posicionamentos são diversos. Alguns entendem que a execução fiscal somente pode ser 

redirecionada a terceiro, se esse for incluído administrativamente na CDA, visto que nova 

relação jurídica será formada e essa deve ser instituída por meio do respectivo processo 

administrativo.193 

                                                            
191  ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 19. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 1626-1627. 
192  CHUCRI, Augusto Newton. Dos Embargos à Execução Fiscal. In: MELO FILHO, João Aurino de (Coord.). 

Execução Fiscal Aplicada: Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 

2013, p. 479. 
193  GUARDA, Leonardo José Corrêa. Aspectos Processuais da Responsabilidade Tributária de Terceiros. 2014. 

Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2014, p. 152-153. 
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Para essa corrente, caso a Procuradoria queira acionar judicialmente o responsável 

cujo nome não conste da CDA, terá que reabrir o processo administrativo para apurar a sua 

responsabilidade e, se procedente, será gerada nova CDA, com a integração dos 

corresponsáveis194. 

BECHO195 defende que a execução fiscal somente pode atingir o administrador se este 

for incluído na CDA, pois é esse título executivo que será executado, e não a pessoa física. A 

falta de título ou de informações claras e precisas torna o processo executivo em uma violação 

ao devido processo legal: 

Como o Estado executa o responsável tributário, ele deve ter um título hábil, 

já que na verdade se executa o título e não a pessoa do responsável. Disso 

decorre que a responsabilidade precisa ser averiguada antes da execução 

fiscal, para que seja transformada em linguagem válida, ou por outro giro 

verbal, para que seja incluída no título executivo. Como se sabe em um 

processo de execução não há fase probatória e, para seu início, é necessário 

que o credor demonstre possuir um título executivo em condições de dar ao 

Estado-Jurisdição segurança para violar o patrimônio do devedor, sem o seu 

consentimento ou até contra a sua vontade, e satisfazer o direito do credor. 

Se o credor não apresenta o referido título, ou seja, a prova inequívoca da 

dívida, ou se o título não espelha uma obrigação, transformou-se o processo 

executivo em uma violação do devido processo legal (undue process of law). 

MARINS também frisa sobre a necessidade de a apuração da responsabilidade ser 

feita previamente por procedimento administrativo: 

Sublinhe-se que nem o CTN, nem a LEF e tampouco o CPC, referem-se a 

“possíveis responsáveis” ou “potenciais responsáveis”, mas claramente a 

“corresponsável” ou “responsável tributário”. Logo a condição de 

responsabilidade há de estar formalmente presente – e não apenas 

potencialmente presente – para que possa ensejar, legalmente, sua inserção 

no título executivo e, por consequência, sua sujeição passiva no processo de 

execução fiscal. O modo correto e jurídico de tornar existente esta 

responsabilidade tributária é o procedimento fiscal e, se necessário, o 

processo administrativo fiscal.196  

                                                            
194  Em contraposição a tal procedimento, MELO FILHO lembra que o STJ, na súmula 392, veda a alteração, no 

âmbito administrativo, do sujeito passivo: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa 

(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, 

vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Modificações no Polo Passivo da Execução Fiscal: 

Consequências da Falência, da Morte, da Dissolução Irregular da Pessoa Jurídica e da Sucessão Empresarial 

no Processo Executivo . In: MELO FILHO, João Aurino de (Coord.). Execução Fiscal Aplicada: Análise 

Pragmática do Processo de Execução Fiscal. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 305). 
195  BECHO, Renato Lopes. Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2000, p. 163. 
196  MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 10. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2017, p. 757. 
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Outros defendem que pode a Fazenda responsabilizar terceiro, se o fato somente se 

tornou conhecido após o ajuizamento da ação de execução, sendo, então, dispensável que o 

nome conste do título extrajudicial. Nas palavras de MELO FILHO: 

Portanto, tendo a situação modificadora da estrutura obrigacional, 

autorizando a responsabilização de um novo sujeito passivo, ocorrido depois 

de ajuizada a execução fiscal, entendemos, na linha das lições expostas, ser 

dispensável qualquer ato adicional no procedimento administrativo, cabendo 

à Fazenda Pública apresentar o pedido de responsabilização de um, até 

então, terceiro diretamente nos autos da execução fiscal.197 

Outra crítica feita ao procedimento do redirecionamento é em relação ao tratamento 

desigual dado ao contribuinte e ao responsável, o que afronta o princípio da isonomia, visto 

que ao contribuinte, por participar, antes da inscrição em dívida ativa, do processo 

administrativo, é dada a possibilidade de ampla defesa, enquanto que ao responsável tributário 

não. Nesse sentido, GUARDA esclarece que 

A disparidade de tratamento dado ao contribuinte e ao responsável tributário 

caracteriza violação ao princípio da isonomia, embora, por causas jurídicas 

diversas, contribuinte e responsável tributário sofram na execução fiscal a 

mesma violência estatal contra seu patrimônio. Nas duas situações, o 

interesse estatal é exclusivamente a arrecadação de recursos para o 

desenvolvimento de suas atividades. Portanto, não é razoável, por ofensa ao 

princípio da isonomia, admitir que o contribuinte possa se valer de todas as 

faculdades de defesa existentes no ordenamento jurídico, desde a fase 

administrativa da tributação, até o processo judicial de execução fiscal, 

enquanto o responsável tributário tenha cerceada, por uma prática 

administrativa acolhida pelo Poder Judiciário, a maior parte de suas 

possibilidades de defesa.198 

Vale salientar que, como afirmado anteriormente, a obrigação tributária somente será 

constituída após procedimento que introduza no sistema uma norma individual e concreta 

(lançamento) que dá nascimento à obrigação jurídica tributária. Então, ao término dos 

trâmites administrativos, sem que haja mais recursos cabíveis, teremos uma norma primária 

individual e concreta que tem como consequência o nascimento de uma relação jurídica de 

direito material entre os sujeitos ativo e passivo e o surgimento do dever de recolher o 

respectivo débito tributário.  

                                                            
197  MELO FILHO, João Aurino de. Modificações no Polo Passivo da Execução Fiscal: Consequências da 

Falência, da Morte, da Dissolução Irregular da Pessoa Jurídica e da Sucessão Empresarial no Processo 

Executivo. In: MELO FILHO, João Aurino de (Coord.). Execução Fiscal Aplicada: Análise Pragmática do 

Processo de Execução Fiscal. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 307-308. 
198  GUARDA, Leonardo José Corrêa. Aspectos Processuais da Responsabilidade Tributária de Terceiros. 2014. 

Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2014, p. 180-181. 
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A partir desse momento, a Fazenda Pública pode iniciar o processo de cobrança 

judicial, devendo, para isso, inscrever o débito em dívida ativa. Nessa fase, se não recolhido o 

tributo pelo devedor constante no título executivo, configura-se o descumprimento da relação 

jurídica de direito material, nascendo outra relação jurídica, agora de cunho processual. Nesse 

momento, o Estado é provocado para atuação coercitiva sobre o patrimônio do devedor. Essa 

nova relação, diferente da anterior, é uma relação triádica formada por dois sujeitos ativos 

(autor e réu) e um passivo (Estado-Juiz). Segundo DALLA PRIA, 

Não há que se falar em vínculo entre autor e réu na relação jurídico-

processual. Esta é, desde sempre, triádica e angular (e não triangular), sendo 

que tanto o autor quanto o réu relacionam-se única e exclusivamente com o 

juiz. […]  

A relação jurídico-processual é única e, muito embora estabeleça dois 

vínculos, estes se dão ao mesmo tempo, para o autor e para o réu, não 

havendo que se falar em vínculos isolados entre autor e juiz, réu e juiz e, 

muito menos, autor e réu, pois o trânsito existente se dá entre autor e juiz e 

entre juiz e réu. Trata-se, portanto, de relação necessariamente triádica, pois 

o vínculo (processual, em sentido estrito) entre autor e juiz só se estabelece 

com a vinculação entre este último e o réu.199 

Verifica-se que a fase de cobrança judicial é regida por normas de direito processual, 

considerando o débito fiscal constituído pela Fazenda Pública na fase anterior. Nesse 

momento, tem-se como pressuposta a definitiva constituição administrativa do crédito 

tributário com base na aplicação das regras de direito material.  

O início da cobrança judicial marca, então, uma nova etapa na relação entre Fisco e 

contribuinte. A constituição do crédito tributário já foi promovida como determina a 

legislação tributária. A CDA confere à Administração Pública o direito de requerer ao Estado-

juiz a proteção do interesse público ao crédito tributário. Forma-se uma relação 

necessariamente triádica (autor, juiz e réu), distinta da relação material original, em que o 

Estado-juiz passa a tomar medidas tendentes a obrigar o contribuinte, agora considerado como 

devedor, ao pagamento do débito nos estritos termos desse título executivo, ao mesmo tempo 

em que soluciona eventuais conflitos postos a sua apreciação pelas partes no curso desse 

processo.  

Apesar das críticas supramencionadas com relação ao procedimento automático de 

redirecionamento da execução fiscal, essa medida é bastante empregada como forma de 

cobrança pela Fazenda Pública. Justificar-se-ia, ao ver da Administração Tributária, por 

                                                            
199  DALLA PRIA, Rodrigo. O Direito ao Processo. In: CONRADO, Paulo Cesar (Coord.). Processo Tributário 

Analítico. São Paulo: Dialética, 2003, p. 22-23. 
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permitir a consecução de forma mais ágil e menos custosa da função pública de arrecadação 

tributária  

Após a apresentação da sistemática atual que permite o redirecionamento da ação de 

execução fiscal a terceiros, bem como as hipóteses de responsabilidade tributária dos 

administradores, passaremos, no próximo capítulo, a comparar as duas possibilidades 

previstas em nosso ordenamento para atingir o patrimônio dos sócios-administradores por 

prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, quais sejam: a reponsabilidade tributária de 

terceiros prevista no art. 135, III, do CTN e a desconsideração da personalidade jurídica nos 

termos do art. 50 do Código Civil.  
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4 DISTINÇÃO QUALITATIVA E PROCEDIMENTAL ENTRE A 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E A 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

A responsabilidade tributária dos administradores (art. 135 do CTN) pode, lato senso, 

ser considerada como uma forma de desconsideração da personalidade jurídica, visto que a 

empresa que pratica o fato gerador (contribuinte original) é afastada, ficando seu integrante 

responsável pelo pagamento do tributo devido. O efeito prático de ambos os institutos é a 

imputação da dívida da sociedade ao patrimônio do sócio e administrador. 

Segundo NEUMANN, os conceitos teóricos, como não se referem a dados empíricos, 

devem ser interpretados com base em dois pontos: sua possibilidade de uso e na consequência 

jurídica gerada. 

Já em relação aos conceitos teóricos do saber jurídico não interessa uma 

redução a conceitos empíricos, devido à sua função normativa; no entanto 

seria admissível uma ‘interpretação funcional’ de conceitos dogmáticos, 

segundo a qual conceitos como ‘propriedade’ devem ser entendidos como 

pontos de encontro entre as condições da possibilidade do seu emprego, por 

um lado, e das suas consequências, por outro.200 

Então, visto que a consequência jurídica é a mesma, a priori, pode-se considerar a 

responsabilização tributária como uma espécie dentro do gênero de desconsideração da 

personalidade jurídica, de modo que o preenchimento dos requisitos para a responsabilização 

tributária autorizaria, de certa forma, a desconsideração da personalidade jurídica.  

Tal entendimento é suportado por BECHO201, que expõe que a responsabilização 

tributária é uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Para ele, somente se 

pode afastar a pessoalidade da empresa por meio da desconsideração da personalidade 

jurídica, pois, se a transferência de pessoa jurídica para física (sócio ou administrados) puder 

ser feita sem critérios rígidos, haverá o rompimento da estrutura milenar de separação, com 

grande prejuízo para o desenvolvimento social202. 

                                                            
200  NEUMANN, Ulfrid. Teoria Científica da Ciência do Direito. In: KAUFMANN, Arthur; HASSEMER, 

Winfried (Orgs.). Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 471. 
201  BECHO, Renato Lopes. Dos Impactos do Novo CPC no Direito e o Processo Tributário. Revista de Estudos 

Tributários, São Paulo: Síntese, v. 19, n. 110, jul./ago. 2016, p. 621. 
202  Id. Responsabilidade Tributária de Terceiros: CTN arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 107. 
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Nesse mesmo sentido, a Ministra Eliana Calmon considera, em seu julgado203, que a 

responsabilização de terceiros prevista no CTN são hipóteses de desconsideração: 

[…] 3. Examinada a lei aplicável à espécie, o CTN, o primeiro diploma do 

direito pátrio a consagrar a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, não 

se encontra, nas hipóteses do artigo 134 do CTN, determinação legislativa 

justificadora do litisconsórcio. 

Porém, se analisarmos mais profundamente os dois institutos (responsabilidade 

tributária e desconsideração de personalidade jurídica), verifica-se que possuem 

peculiaridades e regimes jurídicos distintos, que não devem ser confundidos204.  

Partindo da análise da natureza jurídica dos institutos, identificaremos o regime 

jurídico a ser aplicado, pois, segundo GAMA, “No caso concreto, a definição da natureza 

jurídica projeta reflexos na identificação do regime jurídico aplicável à espécie”205.  

Por regime jurídico tributário deve-se entender o conjunto de regras que regulam o 

funcionamento do instituto, nas palavras de GAMA: 

Define-se ‘regime jurídico tributário’ como: conjunto de enunciados de 

autorização, princípios, imunidades e dispositivos complementares que 

regulam a instituição e interpretação das normas que veiculam contribuições 

especiais.206 

A natureza de ambos os institutos é sancionatória, porém os seus pressupostos de 

aplicação são totalmente diferentes. No caso da responsabilidade dos administradores prevista 

no art. 135, III, do CTN, a aplicação decorre de violação a um dever preexistente, ou seja, 

prática de um ilícito, em nome da empresa, mas contra seus interesses. Já no caso da 

desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC, os pressupostos são 

desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 

                                                            
203  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 436.012/RS (2002/0062527-8). Relatora: 

Ministra Eliana Calmon. Julgamento: 16 jun. 2004. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ, 29 set. 

2004. 
204  Tal posicionamento é compartilhado pelo Ministro José Augusto Delgado (A Desconsideração da Pessoa 

Jurídica e os seus Reflexos na Ordem Tributária. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe 

(Coords.). Desconsideração da Personalidade Jurídica em Matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 

2005, p. 192). Da mesma forma, FERRAGUT afirma que “as normas são distintas, partem de pressupostos 

fáticos diversos e preveem consequências jurídicas de natureza material e processual profundamente 

diferentes, coincidindo apenas no que diz respeito à responsabilidade pelo pagamento” (FERRAGUT, Maria 

Rita. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e os Grupos Econômicos. In: CONRADO, 

Paulo César; COSTA ARAUJO, Juliana Furtado (Coords.). O novo CPC e seu impacto no Direito 

Tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015, p. 32). 
205  GAMA, Tacio Lacerda. Competência Regulamentar da ANATEL e Tributação – O Caso da Súmula nº 

07/05. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Org.). Interpretação e Estado de Direito – Congresso Nacional 

de Estudos Tributários. v. III. São Paulo: Noeses, 2006, p. 841. 
206  Id. Taxas e Contribuições Interventivas. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Org.). Segurança jurídica na 

tributação e estado de direito. São Paulo: Noeses, 2005, p. 644. 
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Na desconsideração, busca-se promover uma ineficácia momentânea do instituto da 

autonomia patrimonial a fim de evitar que ele seja utilizado como obstáculo para pagamento 

de débitos com terceiros (fraude a credores). Caso a autonomia patrimonial da pessoa jurídica 

não impeça a imputação de responsabilidade ao sócio, ao acionista ou ao administrador, não 

haverá aplicação do instituto, pois inexistirá obstáculo para composição dos interesses e os 

responsáveis pela conduta ilícita poderão ser diretamente identificados. COELHO explica que 

A sociedade empresária deve ser desconsiderada exatamente se for obstáculo 

à imputação do ato a outra pessoa. Assim, se o ilícito, desde logo, pode ser 

identificado como ato de sócio ou administrador, não é caso de 

desconsideração.207 

Nesse mesmo sentido, SOUZA salienta que somente será aplicada a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica quando não existir norma específica que impute 

responsabilidade aos sócios e administradores. 

É importante deixar claro que somente existirá um problema de 

desconsideração de personalidade jurídica quando se tratar de imputar uma 

norma ao sócio ou à sociedade sem que esses sejam seus destinatários 

específicos. Em outras palavras, a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica só deve ser aplicada se a autonomia da pessoa jurídica 

se tornar um obstáculo para a coibição de fraudes e abusos de direito. Caso o 

sócio, o acionista, o administrador ou a sociedade sejam destinatários 

específicos de normas que lhes atribuam responsabilidade pelo abuso de 

direito ou pela realização de fraudes, não há que se falar em aplicação da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Nessas hipóteses, a 

responsabilidade é imputada diretamente ao sócio, acionista, administrador 

ou à própria pessoa jurídica, conforme o caso.208 

A responsabilidade prevista no art. 135, III, CTN é pessoal209 de quem tenha poder 

decisório e tenha praticado o ilícito que resultou na obrigação tributária, somente podendo ser 

atribuída ao sócio se esse detiver poderes de administração ou gerência. Além disso, 

independentemente de a pessoa jurídica ainda ter patrimônio ou de os administradores não 

terem, a responsabilidade pode ser imputada a terceiro.210 Já a desconsideração pode ser 

aplicada para atingir o patrimônio de qualquer sócio, mesmo aquele que não possua poderes 

                                                            
207  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. v. 2, 14. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 45. 
208  SOUZA, André Pagani de. Aspectos Processuais da Desconsideração da Personalidade Jurídica do Artigo 

50 do Código Civil. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito Processual Civil) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2007, p. 58. 
209  Apesar de, como dito anteriormente, a jurisprudência entender que a responsabilidade seria solidária ou 

subsidiária 
210  DE PAULA, Daniel Giotti. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica: A Questão sobre sua 

Aplicação às Execuções Fiscais e uma Análise Intertemporal. In: MACHADO, Hugo de Brito (Org.). O 

Processo Tributário e o Código de Processo Civil/2015. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 555 . 
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de administração, conforme previsto no próprio art. 50 do Código Civil, e somente será 

requisitada caso a sociedade não possua patrimônio para honrar seus compromissos, em 

função de abuso da personalidade jurídica.  

Outro ponto a ser considerado é que a Constituição Federal estabeleceu, em seu art. 

146, III, que as normas gerais em direito tributário, inclusive a sujeição passiva tributária e a 

responsabilidade de terceiros, devem ser regulamentadas por lei complementar, não cabendo a 

aplicação dos elementos do direito substantivo da desconsideração da personalidade jurídica 

que foram instituídos por lei ordinária. Nas palavras de MELO: 

Entretanto, a CF confere competência à lei complementar para estabelecer 

normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre 

contribuintes dos impostos (art. 146, III, a), em razão do que as normas do 

direito civil, por não serem qualificadas como leis complementares, não 

podem interferir no âmbito tributário.  

[…]  

Entretanto, a desconsideração da personalidade jurídica não poderia ser 

aplicada nos lindes tributários, em razão de não provir de lei 

complementar.211  

Com a devida vênia, discordo, em parte, do referido posicionamento, pois o instituto 

pode ser utilizado na seara tributária, quando se verificar os pressupostos do art. 50 do CC 

(confusão patrimonial e desvio de finalidade), principalmente nos casos de inexistência de 

previsão normativa por parte do CTN. Por exemplo, no caso dos “grupos econômicos de 

fato”212 constituídos e operados na intenção de frustrar a satisfação do crédito tributário, dado 

que a inclusão do terceiro na lide, via redirecionamento, encontra-se prejudicada pela 

inviabilidade de enquadramento nas hipóteses de responsabilidade tributária previstas no 

CTN213. 

Sobre isso, FERRAGUT explica que, como o CTN não traz hipótese de 

responsabilização de grupos econômicos, pois o art. 135 somente regula a responsabilidade 

tributária de pessoas físicas (pais, tutores, mandatários), não se referindo a pessoas jurídicas, 

caberia a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica: “Como vimos, o CTN não 

regula a responsabilidade tributária dos grupos econômicos na hipótese de fraude. Assim, 

                                                            
211  MELO, José Eduardo Soares de. A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código Civil e Reflexo no 

Direito Tributário. In: GRUPENMACHER, Betina Treiger (Coord.). Direito Tributário e o Novo Código 

Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 165-166. 
212  “Art. 494 Caracteriza-se Grupo Econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o 

controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra 

atividade econômica” (BRASIL. Receita Federal. Instrução Normativa nº 971, de 13 de novembro de 2009. 

Brasília: DOU, 17 nov. 2009). 
213  CONRADO, Paulo Cesar. Execução Fiscal. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 64, 66. 
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diante da inexistência da regra específica, cabe-nos analisar a aplicabilidade do art. 50 do 

CC”214. 

Muitas vezes, o Fisco baseia-se no interesse comum, previsto no art. 124, I, do CTN, 

para corresponsabilizar grupos econômicos na hipótese de fraudes. Porém, tal procedimento é 

inadequado, visto que o referido artigo regula tão somente a prática comum do fato gerador, 

na qual deve existir interesse jurídico, e não meramente interesse econômico. Segundo 

GAMA215, 

Portanto, somente é legítima a atribuição de responsabilidade a outro 

participante do grupo econômico, com fundamento no art. 124, I do CTN, 

quando seja possível demonstrar que o sujeito responsabilizado possui 

interesse jurídico na realização do fato jurídico que deu ensejo à cobrança. 

Tanto é assim que o STJ possui entendimento firmado de que a simples existência de 

grupo econômico não justifica a sua responsabilização pelo crédito tributário; há necessidade 

de participação conjunta no fato geral do imposto para legitimação da caracterização de 

responsabilidade tributária (art. 124, CTN). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE 

ADMISSÃO NO FEITO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE E DECISÃO 

DE ADMISSÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

1. A assistência simples, regulada pelos arts. 121, 122 e 123, do CPC/2015, 

exige requerimento e a existência, de fato, de interesse jurídico na demanda, 

podendo ser requerida e admitida a qualquer tempo e em qualquer grau de 

jurisdição. 

2. Há, nos autos, uma simples petição do ora recorrente prestando 

informações, sem qualquer pretensão de ingresso na demanda, na condição 

de assistente. Por conseguinte, não há registro, nos autos, de decisão 

admitindo-o nessa condição. 

3. Assim, não há alternativa, senão reconhecer a ausência de legitimidade ad 

causam . 

4. Agravo interno não conhecido.216 

Outro argumento que demonstra a discrepância entre os institutos é que a aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica somente tem justificativa quando se tratar de 

                                                            
214  FERRAGUT, Maria Rita. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e os Grupos Econômicos. 

In: CONRADO, Paulo César; COSTA ARAUJO, Juliana Furtado (Coords.). O novo CPC e seu impacto no 

Direito Tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015, p. 24. 
215  GAMA, Tácio Lacerda. Mutações no Código Tributário Nacional e os Contornos da Responsabilidade 

Tributária entre Empresas do Mesmo Grupo Econômico. In: COELHO, Sacha Calmon Navarro (Coord.). 

Código Tributário Nacional 50 Anos. Estudos em Homenagem à Professora Misabel Abreu Machado Derzi. 

Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 584. 
216  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 844.055/SP. 

Processo 2016/0010329-6. Relator: Ministro Og Fernandes. Julgamento: 16 maio 2017. Órgão Julgador: 

Segunda Turma. Publicação: DJe, 19 maio 2017. 



90 

sociedade que, devido ao seu tipo societário específico, for composta por sócios em que a 

responsabilidade não seja ilimitada217. Nos casos em que o sócio já responde com seu 

patrimônio pessoal pela dívida societária, como nas sociedades de pessoa, não cabe falar em 

desconsideração. Diferentemente, a imputação da responsabilidade do art. 135 do Código 

Tributário independe do tipo social da pessoa jurídica.218 

Alguns autores219 alegam que a aplicação de tal instituto é desnecessária em matéria 

tributária, pois o CTN já prevê ferramentas mais fortes e eficazes para a exigência tributária, 

como nos casos dos artigos 149, VII,220 e do art. 116, parágrafo único221.  

Com base no art. 149, VII, do CTN, as autoridades fiscais podem lançar o tributo ou 

proceder a revisão de ofício do crédito tributário já constituído, por meio da caracterização de 

dolo, fraude ou simulação. Assim, se a pessoa jurídica foi utilizada pelo sócio ou 

administrador da forma ilícita, o fisco lança o tributo ou o revê, mas agora no nome da pessoa 

física, sem necessidade de autorização do Judiciário. 

Já o parágrafo único do art. 116 do CTN prevê a possibilidade de a autoridade 

tributária desconsiderar a forma e a estrutura do negócio jurídico. WALD e MORAES222 

consideram tal artigo como uma forma de desconsideração da personalidade jurídica mais 

ampla do que a disposta no art. 50 do CC, pois, enquanto a norma civil exige decisão judicial, 

para a norma tributária basta a existência de processo administrativo para autorizar a 

desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade pela autoridade administrativa. 

Cumpre salientar que, apesar de tal dispositivo ser comumente aplicado pela Administração 

Tributária, ainda não houve a criação da lei ordinária referida no parágrafo único do referido 

artigo. Essa ausência de regulamentação gera a ineficácia técnica de natureza sintática do 

dispositivo e, portanto, sua inaplicabilidade.  

                                                            
217  SILVA, Alexandre Alberto Teodoro da. A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito 

Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 82.  
218  AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 266. 
219  GENARO, Leandro Lopes. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e as Execuções 

Fiscais. Revista dos Tribunais, v. 106, n. 978, abr. 2017, p. 305. 
220  “Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 

[…]  

 VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou 

simulação; […].” 
221  “Art. 116 […]  

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com 

a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos 

da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.” 
222  WALD, Arnold; MORAES, Luiza Rangel. Desconsideração da Personalidade Jurídica e seu Efeitos 

Tributários. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe (Coords.). Desconsideração da 

Personalidade Jurídica em Matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 233-249. 
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Demais, o tipo de responsabilidade gerado pelos institutos não é o mesmo. A 

responsabilidade de terceiros decorrente do art. 135 do CTN é tributária, enquanto que a 

prevista no art. 50 CC é patrimonial223, ou seja, recai sobre o patrimônio do devedor, pois, 

quando o juiz determina a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, na 

verdade, ele está considerando que o patrimônio do sócio e o da sociedade devem ser 

considerados como um só, sem divisão, já que a posse/propriedade de certos bens foi 

transferida a terceiros por fraude ou meios escusos.224 Então, o sujeito passivo continua sendo 

a empresa com o patrimônio total (seu próprio e do sócio); o sócio integrará a relação 

processual como terceiro, e não como parte225.  

Já na responsabilidade tributária, uma vez descoberta a infração, os sócios serão 

responsabilizados pessoalmente pelo crédito tributário. Ocorre a aposição do 

sócio/administrador no polo passivo da lide, assumindo a condição de executado.  

Por último, vale salientar que a desconsideração da personalidade é algo excepcional 

(pois somente deve ser usada em situações incomuns), tópico (utilizado para resolução de 

caso concreto sub judice) e processual (somente ocorrendo por meio de decisão judicial), 

somente devendo ser utilizado pelo Juiz quando este não dispuser de outros institutos, 

instrumentos ou remédios jurídicos capazes de resolver o caso em análise. No caso da 

responsabilização de diretores, gerentes e administradores pelas obrigações tributárias da 

sociedade, o CTN já traz todas as hipóteses para a sua direta aplicação.226 

                                                            
223  Segundo Didier Jr. et al., responsabilidade patrimonial, também chamada de responsabilidade executiva é “o 

estado de sujeição do patrimônio do devedor ou de terceiros responsáveis (art. 790 CPC), às providências 

executivas voltadas à satisfação da prestação devida” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; 

BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Direito Processual Civil: Execução. 7. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2017, p. 331). 
224  CONRADO, Paulo Cesar. Execução Fiscal. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 61 
225  Antes da criação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pelo novo CPC/2015, havia 

duas correntes doutrinárias sobre a forma de aplicação do instituto. A primeira entendia que havia 

necessidade de processo autônomo, uma ação de conhecimento paralela à execução, na qual se formaria um 

novo título executivo judicial que permitiria a invasão da esfera patrimonial do sócio. Nesse caso, o sócio 

ingressaria no polo passivo da execução ou seria parte do processo. Tal corrente era defendida por Fábio 

Ulhoa Coelho e Ada Pellegrini Grinover. A segunda corrente defendia que a desconsideração devia ocorrer, 

de forma incidental, na própria execução, bastando a comprovação da ocorrência de fraude ou má utilização 

da pessoa jurídica. Nesse caso, o sócio ingressaria no processo como terceiro, e não como parte da execução. 

Essa ideia é defendida por Nelson Luiz Pinto e Humberto Theodoro Junior (BRUSCHI, Gilberto Gomes. 

Aspectos Processuais da Desconsideração da Personalidade Jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 

83). 
226  CASTANHEDE, Luís Claudio Ferreira. O Redirecionamento da Execução Fiscal em Virtude do 

Encerramento Irregular da Sociedade Executada e o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 

In: CONRADO, Paulo César; COSTA ARAUJO, Juliana Furtado (Coords.). O novo CPC e seu impacto no 

Direito Tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015, p. 66-67. 
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Nesse passo, ÁNGEL e HUETE227 salientam que essa doutrina de desconsideração da 

personalidade jurídica possui um caráter excepcional, devendo ser aplicada de forma restritiva 

e com prudência, pois é um instrumento que deve ser utilizado somente quando houver uma 

quebra grave e comprovada dos princípios que regulam as sociedades. 

Corroborando com tal entendimento, VÉRGEZ explica que o instituto somente deve 

ser empregado em casos extremos e de forma subsidiária, quando não exista outra opção, e 

deve ser analisado caso a caso: 

[…] el levantamiento del velo debe hacerse em casos extremos y de forma 

subsidiaria; en otras palabras, cuando no haya más remedio y no puedan 

esgrimirse otras armas substantivas y procesales. El abuso que justifica 

prescindir de la ficción representada por la persona jurídica ha de 

identificarse caso a caso, sin que resulte posible el establecimiento de una 

noción general de fraude válida en todo supuesto.228 

O STJ já tem se posicionado que a desconsideração da personalidade jurídica é uma 

medida de caráter não usual que, somente após a análise do caso concreto, pode ser decretada: 

COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE. MORTE DE UM DOS 

SÓCIOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 337 e 338 do Código 

Comercial, 10 do Decreto 3.708/19, e 592, II, do CPC impede o 

conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ. 

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter 

excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso 

concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de 

finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica na espécie. 

3. O falecimento de um dos sócios, embora possa gerar o encerramento das 

atividades da empresa, em função da unipessoalidade da sociedade limitada, 

não necessariamente importará em sua dissolução total, seja porque a 

participação na sociedade é atribuída, por sucessão causa mortis, a um 

herdeiro ou legatário, seja porque a jurisprudência tem admitido que o sócio 

remanescente explore a atividade econômica individualmente, de forma 

temporária, até que se aperfeiçoe a sucessão. 

4. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a 

indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto 

recorrido e o paradigma, nos termos do parágrafo único, do art. 541, do 

Código de Processo Civil e dos parágrafos do art. 255 do Regimento Interno 

do STJ. 

                                                            
227  HUETE, Miguel Ángel Sánchez. El levantamiento del Velo (La Responsabilidad de la Sociedad Pantalla y 

Refugio). Madrid: Marcial Pons, 2008, p. 66. 
228  VÉRGEZ, Juan Calvo. La Responsabilidad Tributaria Subsidiaria. Colección Fiscalidad. Madrid: Editorial 

Dykinson S.L., 2015, p. 324. 
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5. Recurso especial não conhecido.229 

Após a análise dos institutos da responsabilidade tributária e da desconsideração da 

personalidade jurídica, verifica-se que a responsabilização tributária prevista no artigo 135, 

III, do CTN, apesar de, lato senso, ser considerada como uma forma de desconsideração, não 

pode ser equiparada ao instituto da desconsideração de personalidade jurídica, prevista no 

artigo art. 50 do Código Civil.  

Os dois institutos apresentam peculiaridades e regimes jurídicos distintos, que não 

devem ser confundidos. Apesar de ambos terem uma natureza sancionatória, os pressupostos 

de aplicação são distintos. A responsabilidade dos administradores (art. 135 III do CTN) 

decorre de violação a funções administrativas, enquanto que, no caso da desconsideração da 

personalidade jurídica (art. 50 CC), os pressupostos são desvio de finalidade ou confusão 

patrimonial. 

Após a análise dos institutos, examinaremos os julgados nos Superior Tribunal de 

Justiça (STJ)230, mostrando como o Tribunal tem interpretado alguns aspectos relevantes 

sobre a matéria. 

4.1 COMPORTAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

Jurisprudência consiste no conjunto de decisões judiciais emitidas de forma sucessiva 

e uniforme que expressam o entendimento de um determinado tribunal.231 Apesar de serem 

normas concretas não vinculantes, elas servem como diretriz para o entendimento e 

interpretação dos dispositivos normativos, devendo, dessa forma, ser considerados no 

processo de construção normativa. 

O CPC, em seus artigos 926232, 927233 e 928234, vem prestigiar a jurisprudência de 

modo a racionalizar e uniformizar os entendimentos, como instrumento para atender a três 

                                                            
229  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 846.331/RS. Processo 2006/0096483-0. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 23 mar. 2010. Órgão Julgador: Quarta Turma. Publicação: DJe: 

06 abr. 2010. 
230  Por ser matéria infraconstitucional com necessidade de exame de fatos e prova, a apreciação do assunto pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) fica, em geral, prejudicada. Não tendo, assim, decisões relevantes.  
231  SILVA, Oscar Joseph de Plácido. Vocabulário Jurídico. 4 v., 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, s.v. 

jurisprudência. 
232  “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

 § 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão 

enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. 

 § 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que 

motivaram sua criação.” 
233  “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

 I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
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princípios constitucionais: segurança jurídica (tornar o sistema jurídico mais previsível e 

menos instável), isonomia (evitar decisões diferentes em casos semelhantes) e eficiência 

(prestação jurisdicional mais rápida e fácil). 

Dessa forma, estudaremos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para 

entender na prática de nossos Tribunais como têm sido considerados e utilizados os dois 

institutos: Desconsideração de personalidade jurídica e responsabilidade tributária. 

Para isso, analisaram-se os julgados do STJ no período de 01/01/2010 a 06/03/2018, 

utilizando-se como parâmetro as seguintes palavras-chaves: “responsabilidade e tributária e 

sócios e redirecionamento” e “desconsideração e personalidade e tributário”. No STJ, em um 

total de 265.002 acórdãos, encontraram-se 154 decisões que tratam de responsabilidade 

tributária de terceiros prevista no art. 135 do CTN e 54 sobre desconsideração de 

personalidade jurídica.  

Vale salientar que, em muitos julgados, os dois institutos são misturados e utilizados 

indiscriminadamente, como pode se verificar no acórdão abaixo em que é salientado que a 

desconsideração da personalidade jurídica somente é admitida nas hipóteses previstas pelo 

CTN para responsabilidade de terceiros (art. 135 do CTN): 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMAIS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA. 

REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 

                                                                                                                                                                                          
 II - os enunciados de súmula vinculante; 

 III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 

 IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior 

Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 

 V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

 § 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com 

fundamento neste artigo. 

 § 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos 

poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam 

contribuir para a rediscussão da tese. 

 § 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais 

superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da 

alteração no interesse social e no da segurança jurídica. 

 § 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento 

de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os 

princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 

 § 5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e 

divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.” 
234  “Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: 

 I - incidente de resolução de demandas repetitivas; 

 II - recursos especial e extraordinário repetitivos. 

 Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13105.htm#art10
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SÚMULA 7/STJ. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob o 

rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é 

cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, 

infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa. 

2. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, com a 

consequente invasão no patrimônio dos sócios para fins de satisfação de 

débitos da empresa, é medida de caráter excepcional, apenas admitida nas 

hipóteses expressamente previstas no art. 135 do CTN ou nos casos de 

dissolução irregular da empresa, que nada mais é que infração à lei. Não 

comprovada a dissolução irregular da empresa nem a ocorrência das 

hipóteses constantes do art. 135 do CTN, não cabe falar em 

redirecionamento da execução fiscal contra os sócios indigitados. 

3. O recurso especial não se presta ao revolvimento do conjunto fático-

probatório dos autos, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental 

improvido.235 

Primeiramente, apresentaremos as discussões relevantes acerca da responsabilidade 

tributária e suas decisões, para, em seguida, abordar as que tratam da desconsideração da 

personalidade jurídica. 

4.1.1 Decisões sobre responsabilidade tributária 

Em relação à responsabilidade tributária, o primeiro ponto bastante discutido pelo 

Tribunal é sobre a Certidão de Dívida Ativa (CDA). O entendimento majoritário é no sentido 

de que, caso o sócio esteja juntamente com a sociedade inscrito na CDA, em função de 

presunção de legitimidade do título, caberá a ele a prova de que não agiu com excesso de 

poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, para afastar a responsabilização.  

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO E NOME NA CDA. 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. PRODUÇÃO DE PROVA. 

PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A presunção de 

legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título 

executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade 

tributária. Precedentes representativos da controvérsia, art. 543-C, do CPC: 

REsp 1.104.900-ES, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 25.03.2009; REsp 

1.110.925-SP; Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 22.04.2009. 2. Essa 

demonstração pode ser realizada através da prova de que a CDA não indica o 

número do procedimento ou do processo administrativo ou judicial onde 

foram apurados os fatos que levaram à responsabilização. 3. Não havendo 

esta prova, deve-se manter a presunção de que o número de processo 

                                                            
235  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.474.391/SP. Processo 

2014/0202746-7. Relator: Ministro Humberto Martins. Julgamento: 21 out. 2014. Órgão Julgador: Segunda 

Turma. Publicação: DJe, 29 out. 2014, grifos nossos. 
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administrativo indicado na CDA refere-se também à apuração da 

responsabilidade do sócio nela inscrito. 4. Constatado nos autos que a 

responsabilidade do sócio deriva somente da inserção de seu nome na CDA, 

sem qualquer alusão especificamente a qualquer situação concreta de 

infração à lei, contrato social ou estatutos (art. 135, do CTN), impõe-se o 

retorno dos autos à origem a fim de que lhe seja permitido produzir a prova 

referida nos itens acima. 5. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos 

infringentes para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja 

dada oportunidade para a produção da referida prova.236 

Tal entendimento baseia-se na premissa de que a inscrição em dívida ativa é resultado 

de um processo administrativo em que houve o amplo direito de defesa do devedor ou 

decorreu da apresentação de declarações (Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

(DCTF)) em que há a confissão do débito.  

Caso a Fazenda somente apure a responsabilidade do sócio, após o início da execução, 

de modo que, na CDA, somente conste o nome da empresa, a Fazenda, no pedido de 

redirecionamento da ação para o sócio, deverá apresentar provas que demonstrem a 

ocorrência de um dos requisitos do art. 135 do CTN.  

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À 

REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. 

EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA INADIMPLENTE. 

POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE 

DÉBITO - CND AO SÓCIO NA QUALIDADE DE PESSOA FÍSICA. 

CDA SOMENTE EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ÔNUS 

DA PROVA. EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. 

1. Configura-se ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de 

Débito - CND à pessoa física, quando a sociedade empresária é devedora e 

não caracterizada a presença das hipóteses do art. 135 do CTN. Precedentes. 

2. O acórdão recorrido harmoniza-se à orientação jurisprudencial desta Corte 

no sentido que: "se o nome dos corresponsáveis não estiver incluído na 

CDA, cabe ao ente público credor a prova da ocorrência de uma das 

hipóteses listadas no art. 135 do CTN" (AgRg nos EDcl no AREsp 

419.648/ES, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 19/3/2014). 

3. Agravo interno não provido.237 

Pelas decisões, depreende-se que, em princípio, não pode a Fazenda pretender a 

imputação de responsabilidade a terceiros ou coobrigados que não participaram no processo 

administrativo fiscal e contra quem não se formou o título executivo, sem demonstrar a 

prática de excesso de poder ou infração a lei, conforme previsto no art. 135 do CTN.  

                                                            
236  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial nº 41.479/RS. Processo 2011/0207932-0. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. 

Julgamento: 07 ago. 2012. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe, 14 ago. 2012, grifo nosso. 
237  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.016.591. 

Processo 2016/0300089-7. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Julgamento: 15 ago. 2017. Órgão 

Julgador: Terceira Turma. Publicação: DJe, 21 ago. 2017. 
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Além disso, os julgados enfatizam que, em qualquer uma das hipóteses de 

redirecionamento, a responsabilidade do sócio-gerente não é objetiva, mas decorrente de 

atuação dolosa ou culposa, sendo imprescindível a prova da subjetividade na conduta pessoal 

do sócio que, necessariamente, deve ter poder de gerência. Dessa forma, o mero 

inadimplemento do tributo não é hipótese de aplicação do art. 135 do CTN.  

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

INOCORRÊNCIA. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, 

ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 

EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO, EM FACE DO SÓCIO-

GERENTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. ART. 135 DO CTN. INFRAÇÃO À LEI 

CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 

DE ORIGEM QUE, DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS, 

CONCLUIU PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS AO REDIRECIONAMENTO. SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA 

PARTE, IMPROVIDO. 

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 

06/06/2017, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na 

vigência do CPC/73.  

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda 

Nacional em face de decisão que excluíra, do polo passivo da execução 

fiscal, os sócios-gerentes, em relação aos quais fora ela redirecionada. 

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, 

especificamente, os fundamentos da decisão agravada – mormente quanto à 

inocorrência de negativa de prestação jurisdicional –, não prospera o 

inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. 

IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "constitui infração à lei e 

não em mero inadimplemento da obrigação tributária, a conduta 

praticada pelos sócios-gerentes que recolheram contribuições 

previdenciárias dos salários dos empregados da empresa executada (art. 20 

da Lei n. 8.212/91) e não as repassaram ao INSS, pelo que se aplica o art. 

135 do CTN" (STJ, REsp 989.724/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/03/2008). No mesmo sentido: STJ, AgInt 

no AREsp 938.101/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 29/11/2016; AgRg no REsp 1.371.547/RS, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/09/2014. 

V. Considerando-se a fundamentação do acórdão recorrido – no sentido de 

que preenchidos os requisitos ensejadores do redirecionamento da execução 

fiscal aos sócios-gerentes –, somente com o reexame do conjunto fático-

probatório seria possível acolher a argumentação da parte recorrente, o que, 

efetivamente, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.238  

                                                            
238  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.379.776/PR. Processo 

2013/0097744-2. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Julgamento: 10 out. 2017. Órgão Julgador: 

Segunda Turma. Publicação: DJe, 23 out. 2017, grifo nosso. 
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Então, quando na CDA somente constar o nome da empresa, o redirecionamento da 

execução fiscal para o sócio-gerente somente será permitido se for provado que este praticou 

um ilícito (infração a lei, contrato social ou estatuto; excesso de poder ou dissolução irregular 

da empresa): 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE. 

REDIRECIONAMENTO. REQUISITOS. ATOS ILÍCITOS. REEXAME 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.  

– A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é possível o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa 

executada nas hipóteses em que se comprove que este agiu com excesso 

de poderes, infração de lei, do contrato social ou dos estatutos e, ainda, 

nos casos de dissolução irregular da sociedade.  

– In casu, o Tribunal de origem admitiu o redirecionamento em razão da 

descoberta de uma série de atos ilícitos praticados pelos seus dirigentes. 

Conclusão em sentido diverso esbarra no óbice do enunciado n. 7 da 

Súmula/STJ.  

Agravo regimental improvido.239  

 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. 

AUSÊNCIA DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES 

OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a 

responsabilidade fundada no art. 135, III, do CTN, que legitima o 

redirecionamento da execução fiscal, não é direta e objetiva, e sim 

pessoal e subjetiva, dependendo, portanto, da comprovação de que a dívida 

tributária não decorre de simples inadimplemento do crédito tributário, mas 

também da atuação do sócio-gerente, na época do fato gerador, com excesso 

de poder ou infração a lei, contrato social ou estatutos. 

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto 

fático-probatório dos autos, concluíram ser descabido o redirecionamento da 

execução fiscal em desfavor do recorrido, ante a ausência, na espécie, de 

atos praticados nas condições acima referidas (com excesso de poder ou 

infração de lei, contrato social ou estatuto), de modo que rever tal posição, 

em sede de recurso especial, afigura-se inviável em razão do óbice 

processual estampado na Súmula 7 do STJ. 

3 . Agravo interno desprovido.240 

Outro assunto importante é a responsabilidade tributária do sócio-administrador no 

caso de dissolução irregular da empresa. O STJ firmou posição na Súmula 435241 de que a 

                                                            
239  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.167.906/PR. Processo 

2009/0225295-9. Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha. Julgamento: 19 maio 2011. Órgão Julgador: Segunda 

Turma. Publicação: DJe, 03 jun. 2011, grifo nosso. 
240  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.646.648/SP. Processo 

2016/0337371-6. Relator: Ministro Gurgel Faria. Julgamento: 26 set. 2017. Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJe, 28 nov. 2017, grifo nosso. 
241  “Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio 

fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o 
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dissolução irregular é uma infração à lei que enseja a responsabilização do sócio242. O 

problema é que a referida súmula não define se o sócio a ser responsabilizado seria o do 

tempo da ocorrência do fato tributário ou da constatação da dissolução irregular, pois o sócio 

que exercia gerência da empresa na época do surgimento da obrigação tributária pode não ser 

o que deu causa à dissolução irregular da empresa, tendo, nesse ínterim, se desligado 

normalmente da sociedade.  

Havia o entendimento243 que somente poderia ocorrer o redirecionamento para o sócio 

se esse exercesse a função de gerência tanto no tempo do fato gerador do tributo como da 

dissolução irregular da empresa. Porém, a atual jurisprudência tem defendido que o ilícito que 

gera o redirecionamento é a dissolução irregular, sendo irrelevante se o sócio-gerente, na 

época do fato gerador, se encontrava na sociedade.  

                                                                                                                                                                                          
sócio-gerente” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 435. Julgamento: 14 abr. 2010. Órgão 

Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJe, 13 maio 2010).  
242  BECHO, ao analisar a súmula, critica que, da forma como disposta, a dissolução irregular da sociedade, que é 

infração à lei, legitimaria a responsabilização do terceiro (sócio-gerente), respondendo este por todos os 

tributos devidos pela pessoa jurídica e não pagos. Nesse raciocínio, um fato posterior (dissolução irregular) 

estaria substituindo o contribuinte pelo responsável em relação aos créditos tributários não pagos no passado. 

Para ele, tal interpretação desconsidera parte do art. 135 que diz “responsáveis pelos créditos correspondentes 

a obrigações tributárias resultantes de atos praticados […]”, de modo que o ato ilícito que gera a 

responsabilidade do sócio deve ser causa do nascimento da obrigação tributária contraída em nome da 

empresa. O texto legal não indica que a responsabilidade dos terceiros será ampla, abrangendo todas as 

dívidas fiscais. No caso, a dissolução irregular não gerou o crédito tributário, e sim operações anteriores a 

esta. De modo que, para ele, a conclusão obtida pelos tribunais não parece que tenha ocorrido a partir da 

leitura do art. 135 do CTN (BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade Tributária de Terceiros – O art. 135 do 

CTN. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 197, fev. 2012, p. 128). 
243 Conforme trecho do Acórdão do TRF 3ª Região, transcrito pelo Min. Og Fernandes no relatório do Recurso 

Especial nº 1.520.257/SP “6. Esta Turma vinha se pronunciando pela inclusão dos sócios/administradores 

remanescentes, que teriam falhado na dissolução da sociedade, todavia, revendo tal posicionamento e o 

entendimento aplicado pela Superior Corte, necessária a responsabilização daquele que, vinculado ao fato 

gerador do tributo cobrado, demonstra a prática de atos de administração com excesso de poderes, infração à 

lei, contrato social ou estatuto, consistente - entre eles - no encerramento irregular da sociedade, justificando, 

desta forma, a aplicação do disposto no art. 135, III, CTN, na medida em que, além de não pagar o tributo (o 

que, por si só não autoriza sua responsabilização, como sedimentado na jurisprudência), dissolve 

irregularmente a empresa” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.520.257/SP. 

Processo 2015/0053066-3. Julgamento: 16 jun. 2015. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe, 23 

jun. 2015). 

 “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

282/STF. REDIRECIONAMENTO. ART. 135 DO CTN. VERIFICADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR 

DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. 

1. Hipótese em que não se conheceu do Recurso Especial quanto à matéria (arts. 105 e 123 do CTN e art. 6º, 

§ 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil), que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, 

dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. O redirecionamento 

da Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com 

excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se 

incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias. 3. Verificada a dissolução irregular da 

empresa, o redirecionamento da Execução Fiscal somente é possível contra o sócio-gerente da sociedade 

à época do fato gerador, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Agravo Regimental não provido” (BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 1.394.554/RJ. Processo 

2011/0010529-4. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 07 jun. 2011. Órgão Julgador: Segunda 

Turma. Publicação: DJe, 10 jun. 2011, grifo nosso). 
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PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIOS-GERENTES. SÓCIO QUE NÃO 

INTEGRAVA A GERÊNCIA DA SOCIEDADE À ÉPOCA DO FATO 

GERADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. 

POSSIBILIDADE. 

1. Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para os 

sócios-gerentes no caso de dissolução irregular da empresa. 

2. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é 

cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, 

infração à lei ou ao estatuto, ou, no caso de dissolução irregular da empresa, 

não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias. 

3. Se o motivo da responsabilidade tributária é a infração à lei 

consubstanciada pela dissolução irregular da empresa (art. 135, III, do CTN), 

é irrelevante para efeito de redirecionamento da execução fiscal ao 

sócio-gerente ou ao administrador o fato de ele não integrar a sociedade 

por ocasião do fato gerador do crédito tributário. Embargos de 

declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao 

agravo regimental da Fazenda Nacional para declarar que, para efeito de 

redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio-gerente ou ao administrador, 

é irrelevante o fato de ele não integrar a sociedade por ocasião do fato 

gerador do crédito tributário.244  

Dada a polêmica do assunto e com o objetivo de pacificar o entendimento, a Ministra 

do STJ, Assusete Magalhães245, determinou em 3/10/2016, a suspensão de todos os processos 

que discutem acerca do redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de 

exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, afastou-se regularmente da 

empresa, não dando causa, dessa forma, à posterior dissolução irregular da sociedade 

empresária. 

4.1.2 Decisões sobre desconsideração da personalidade jurídica 

Ressalte-se, inicialmente, que a pesquisa sobre a jurisprudência sobre a 

desconsideração da personalidade jurídica indicou que há poucos julgados específicos sobre o 

tema. Dos 54 acórdãos pesquisados, a maioria não chega a analisar o instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica, já que versa apenas sobre a aplicação dos preceitos 

de responsabilidade tributária como fundamento para atingir o patrimônio de terceiros. Além 

disso, em diversos acórdãos, a questão de mérito não chegou a ser enfrentada pelo Superior 

Tribunal de Justiça porque, segundo o Tribunal, a discussão trazida em recurso especial 

                                                            
244  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 

nº 1.465.280/SP. Processo 2014/0148677-7. Relator: Ministro Humberto Martins. Julgamento: 03 mar. 2016. 

Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe, 11 mar. 2016, grifo nosso. 
245  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.377.019-SP (Tema 962). Relatora: Ministra 

Assusete Magalhães. Julgamento: 26 set. 2016. Órgão Julgador: Decisão Monocrática. Publicação: DJe, 03 

out. 2016. 
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envolve reexame das provas, bem como não poderia ser apreciada por não estar caracterizada 

divergência jurisprudencial exigida para admissibilidade do recurso. 

Selecionamos, para análise desse instituto, o aresto que trata de forma específica da 

controvérsia sobre a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Nessa decisão, 

discutiu-se se a dissolução irregular da sociedade autoriza atingir os bens pessoais dos sócios. 

Nesse julgado, o Ministros entenderam que há necessidade da comprovação de dolo por parte 

dos sócios, conforme se verifica nos acórdãos abaixo: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E 

AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 

1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a 

existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à 

falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem 

motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, 

eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva 

comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 

de finalidade ou pela confusão patrimonial. 

2. Agravo interno a que se nega provimento.246 

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - 

EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO 

RECLAMO PARA AFASTAR A DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. INSURGÊNCIA DO 

EXEQUENTE. 

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida 

excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a 

ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da 

demonstração de confusão patrimonial. 

2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento 

irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da 

personalidade jurídica. 

3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos 

previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade 

jurídica. 

4. Agravo interno desprovido.247 

Pelos julgados examinados, observou-se inicialmente que, em várias decisões, a 

responsabilidade tributária (art. 135 do CTN) é considerada como uma forma de 

desconsideração da personalidade jurídica.  

                                                            
246  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 402.857/RJ. 

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallott. Julgamento: 29 ago. 2017. Órgão Julgador: Quarta Turma. 29 ago. 

2017. Publicação: DJe, 04 set. 2017, grifo nosso. 
247  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.018.483/SP. 

Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 12 dez. 2017. Órgão Julgador: Quarta Turma. Publicação: DJe, 

01 fev. 2018, grifo nosso. 
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Em relação à responsabilidade tributária, o ônus da prova depender de contra quem a 

CDA foi constituída. Se, no título, constar o nome do sócio e da empresa, caberá ao sócio o 

ônus da prova da inexistência de responsabilidade. Se ela for constituída somente em nome da 

sociedade, compete à Fazenda Pública demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses de 

responsabilidade listadas no CTN. 

Além disso, os julgados enfatizam que, para a concessão do redirecionamento, o ente 

público deve demonstrar que houve uma atuação dolosa ou culposa por parte do sócio, que, 

necessariamente, possuía poder de gerência. O simples inadimplemento não configura como 

hipótese para aplicação do art. 135 do CTN. 

A dissolução irregular da empresa, por ser considerada infração a lei, implica a 

responsabilização do sócio-gerente e, consequentemente, o redirecionamento da execução 

fiscal (Súmula 435, STJ). A jurisprudência atual entende que a responsabilidade recairá sobre 

o sócio que deu causa à dissolução irregular, e não ao que integrava a sociedade na época do 

surgimento do crédito tributário inadimplido. 

Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se que ela somente será 

aplicada mediante a comprovação de abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou 

confusão patrimonial). A dissolução irregular da empresa e a falta de bens penhoráveis não 

autorizam a sua aplicação. 

Em seguida, será abordado se o procedimento trazido pelo novo CPC para 

desconsideração da personalidade jurídica, nos artigos 133 a 137 do CPC, pode ser aplicado 

subsidiariamente à esfera tributária, principalmente nos casos de redirecionamento das 

execuções fiscais. 
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5 APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA NO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL 

O novo Código de Processo Civil, ao trazer em seu bojo um capítulo que trata do 

procedimento para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

resolveu um problema há muito tempo apontado pela comunidade jurídica, pois a falta de lei 

processual permitia que cada juiz aplicasse a teoria conforme seu entendimento, gerando 

procedimentos e tratamentos distintos. 

Alguns juízes decidiam sobre a desconsideração sem ouvir as partes prejudicadas, 

devendo esses se manifestar por via recursal ou de embargos de terceiros para desconstituição 

do ato. Outros entendiam que havia necessidade de ouvir previamente a sociedade cuja 

personalidade era alvo de desconsideração, mas não de seus sócios. Ainda havia os que, com 

base no princípio do contraditório e do devido processo legal, acreditavam ser indispensável a 

citação dos sócios atingidos pela desconsideração, que até então não integravam o 

processo.248  

Apesar de o CPC resolver essa questão, o Código não deixou claro quanto a sua 

aplicação nos demais tipos de responsabilização de terceiros, principalmente nas ações de 

execução fiscal, em que o procedimento atualmente aplicado é o do redirecionamento da ação 

para os sócios e administradores.  

O redirecionamento da execução fiscal é um incidente processual criado pela 

jurisprudência, não existindo regramento expresso, no qual, em função de requerimento do 

exequente, terceiro é colocado no polo passivo da ação como responsável pelo pagamento do 

crédito tributário.  

Então, neste capítulo, será analisado se, em função dessa falta de previsão normativa, 

se poderia aplicar o procedimento trazido pelo novo CPC para a desconsideração da 

personalidade jurídica nos casos de redirecionamento. 

Assim, faz-se necessária uma análise de como se dá a aplicação do Código de 

Processo Civil na seara tributária, bem como se existe alguma antinomia entre os 

procedimentos do redirecionamento e do incidente de desconsideração, que impeça sua 

aplicação.  

                                                            
248  GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica do Novo 

CPC e o Redirecionamento da Execução Fiscal. Revista Brasileira de Direito Comercial, Ano IV, nº 20. 

Dez-Jan 2018, p. 63. 
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5.1 O CPC E SUA APLICAÇÃO NO DIREITO TRIBUTÁRIO 

O Código de Processo Civil contém regras e princípios que regulam a jurisdição civil, 

ou seja, traz normas para a solução de conflitos de interesses pelo Estado-Juiz, dado em que, 

em geral, é vedado o uso da autotutela249. A jurisdição civil está relacionada tanto a 

pretensões de natureza privada (civil, consumo, comercial) como pública (constitucional, 

administrativo, tributário), de modo que o Código apresenta um regramento geral que serve de 

base para os diversos ramos do direito processual.250  

GONÇALVES251 explica que  

O termo ‘civil’ que integra a denominação ‘Direito Processual Civil’, serve 

para distingui-lo do sistema de normas que concerne à jurisdição penal, mas 

não implica que ele tenha relação exclusiva com o direito civil. O Direito 

Processual Civil regula a aplicação da jurisdição nas causas que se referem 

ao direito privado e público de maneira geral. 

De acordo com ALVIM, a “lide civil lato sensu será a lide não penal, que, 

concomitante, não estiver englobada nas hipóteses de jurisdição especial”252. Além disso, 

salienta que na existência de lei específica, como a Lei de Execução Fiscal (LEF) (Lei nº 

6.830/1980), a aplicação do Código se dará apenas subsidiariamente.  

Tanto que o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) dispõe, em seu art. 15253, 

que, na ausência de normas que regulamentem o processo administrativo (além do eleitoral e 

do trabalhista), as disposições do Código devem ser aplicadas supletiva e subsidiariamente.  

Cabe salientar que os termos supletivo e subsidiário não são sinônimos, apesar de 

serem muitas vezes utilizados como se fossem. No caráter subsidiário, pressupõe-se a 

existência de uma regulamentação, e o CPC será utilizado pelo aplicador do Direito nas 

situações não abarcadas pela legislação, auxiliando e contribuindo para sua compreensão. Já 

na supletividade, supõe-se a total ausência de norma, então o CPC seria utilizado como 

substituto da norma.  

                                                            
249  Há situações em que a defesa de um direito pelas próprias mãos é lícita como no caso de legítima defesa ou 

perigo iminente (art. 188 CC). 
250  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 7. 
251  GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral e Processo de 

Conhecimento (1ª parte). v. 1, 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 25. 
252  ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria do Processo e Processo de Conhecimento. 17. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 32. 
253  “Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as 

disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.” 



105 

Tal diferença é apontada por FARO e MOREIRA, que esclarece que, na aplicação 

subsidiária, procura-se suprir lacunas, enquanto que a supletiva tem por objetivo 

complementar as normas processuais, ou seja, suprir a ausência de legislação específica: 

Dessa forma, na aplicação subsidiária o aplicador do Direito supera as 

lacunas e as antinomias porventura existentes entre o complexo normativo 

do direito positivo promovendo a integração da legislação subsidiária na 

legislação principal. Por seu turno, a aplicação supletiva tem por desiderato 

complementar as normas processuais, isto é, mesmo não havendo omissão 

na matéria na lei regente do PAF, deverá ser aplicada a lei processual civil, 

caso haja necessidade de complementação.254 

Nesse passo, verifica-se que o CPC pode ser utilizado na seara tributária, tanto no 

processo administrativo como na execução, sempre que não houver legislação específica 

contraditória. ANDRADE e BRITO JR. também entendem que o Código é aplicável ao 

processo administrativo tributário para resolver lacunas e ajudar no entendimento das normas: 

[…] entendemos que as disposições do Código de Processo Civil/2015 são 

plenamente aplicáveis ao processo administrativo tributário sempre que não 

houver disposição em sentido contrário na legislação específica. Como 

explicaremos a seguir, o Código de Processo Civil poderá ser aplicado 

quanto àquilo que não estiver expressamente previsto na legislação 

específica e também de modo a reforçar ou apoiar aquilo, que embora não 

expressamente positivado, já era aplicável ao processo administrativo por 

dedução lógica de outras normas ou por simples construção jurisprudencial 

ou regimental.255 

A Lei de Execução Fiscal (LEF), que regulamenta processo especial de execução dos 

créditos titularizados pela Fazenda Pública, em seu art. 1º256 já estabelece que o CPC será 

utilizado subsidiariamente à execução judicial. Por seu turno, o CPC, em seu art. 1.046, § 

2º257, reconhece a aplicação supletiva do CPC aos procedimentos especiais, que é o caso da 

execução fiscal. 

Então, pode-se concluir que o CPC pode ser aplicado ao processo de execução fiscal 

no que não lhe for contrário. Porém, no caso de haver contradições, deve-se recorrer aos 

critérios para solução de antinomias, que são: cronológico, hierárquico e de especialidade.  

                                                            
254  FARO, Mauricio Pereira; MOREIRA, Bernardo Motta. O Novo CPC e os Reflexos no Processo Tributário 

Administrativo. Revista de Estudos Tributários, Editorial Síntese, v. 19, n. 110, jul./ago. 2016, p. 504. 
255  ANDRADE, José Maria Arruda de; BRITO JR., Jorge Luiz de. O Processo Tributário e o Código de 

Processo Civil/2015. In: MACHADO, Hugo de Brito (Org.). O Processo Tributário e o Código de Processo 

Civil/2015. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 24. 
256  “Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo 

Civil.” 
257  “Art. 1.046 […] § 2º Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código”. 
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Pelo critério cronológico, o CPC, por ser norma mais nova, deve prevalecer sobre a 

LEF. Já pelo hierárquico, como ambas são leis ordinárias, não existe preferência entre elas. 

Por último, pelo critério da especialidade, a LEF, por ser lei especial, prevalece sobre o CPC, 

que é norma geral.  

Assim, verifica-se a existência de antinomia de segundo grau, dado o conflito entre 

critério cronológico e de especialidade. Nesse caso, a norma especial deve prevalecer sobre a 

geral, conforme ensinamentos de BOBBIO:  

b) Existe um conflito entre critério de especialidade e critério cronológico 

quando uma norma precedente e especial é antinômica em relação a uma 

norma sucessiva e geral. Também nesse caso o critério especialidade 

prevalece sobre o cronológico e portanto a norma precedente e especial 

prevalece sobre a posterior e geral.258 

Então, em caso de conflito de normas, a LEF, em função de sua especialidade, deverá 

ser aplicada.  

Cabe analisar agora se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos 

moldes dos artigos 133 a 137 do CPC, pode ser aplicado aos casos de responsabilização dos 

sócios e administradores com base no art. 135, III, do CTN, pois a Lei nº 6.830/1980 é omissa 

em relação à forma e ao procedimento para atribuição da sujeição passiva tributária a terceiro. 

5.2 APLICAÇÃO OU NÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA NA EXECUÇÃO FISCAL 

Como visto no capítulo anterior, a responsabilidade tributária dos administradores 

pode ser considerada, em sentido amplo, como uma forma de desconsideração da 

personalidade jurídica, mas, restritivamente, são institutos de direito material distintos, com 

microssistemas processuais e regimes jurídicos próprios. Desse modo, a aplicação do CPC 

somente deverá ocorrer se não houver incompatibilidade com o procedimento previsto pela 

LEF. 

Grande parte da doutrina entende que, por não haver o enquadramento da atribuição de 

responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN no gênero de desconsideração da 

personalidade jurídica, o incidente não deve ser aplicado aos casos de redirecionamento da 

execução fiscal259.  

                                                            
258  BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 205. 
259  CASTANHEDE, Luís Claudio Ferreira. O Redirecionamento da Execução Fiscal em Virtude do 

Encerramento Irregular da Sociedade Executada e o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 
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A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/nº 618/2016260, 

defende que o IDPJ não é compatível com o rito das execuções fiscais, pois o microssistema 

de cobrança de crédito fazendário tenta tornar a arrecadação mais célere e efetiva possível. 

Tanto é assim que a Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região e a Escola 

Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados publicaram, respectivamente, os 

enunciados nº 06261 e nº 53262, contra o cabimento do incidente de desconsideração nas 

execuções fiscais nos casos de requerimento de redirecionamento da ação para o sócio-

gerente. 

 Em oposição, alguns doutrinadores afirmam que, apesar da diferença entre os 

institutos da desconsideração da personalidade jurídica e da sujeição passiva tributária, o 

incidente deve ser aplicado em matéria tributária, especialmente nas execuções fiscais, pois 

assegura o efetivo contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionalmente 

protegidos.263 

 Nesse sentido, BECHO264 defende que a utilização do incidente melhorará o sistema 

de defesa dos apontados como responsáveis tributários, melhorando a prática atual das 

execuções fiscais. 

Corroborando tal pensamento, MARINS265 conclui que o incidente de desconsideração 

pode ser perfeitamente aplicado às execuções fiscais, pois estaria garantindo o devido 

processo legal: “contribuiria para evitar a permanência de prática que conspira contra o due 

                                                                                                                                                                                          
In: CONRADO, Paulo César; COSTA ARAUJO, Juliana Furtado (Coords.). O novo CPC e seu impacto no 

Direito Tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015, p. 68. 
260 COELHO, Flávia Palmeira de Moura. Parecer nº 618/2016. Impacto do nCPC às Execuções. Revista PGFN, 

Brasília, ano V, n. 9, p. 329-437, 27 dez. 2016. Disponível em: 
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process of law ao permitir que cidadãos sejam executados sem que nunca tenham tido a 

oportunidade de defesa, administrativa ou judicial”.  

Para concluir sobre a aplicação ou não do CPC na seara tributária, faz-se necessária 

uma análise sobre a existência ou não de alguma antinomia que a impeça.  

O CPC trouxe diversas alterações que visaram dar mais ênfase aos princípios 

constitucionais, tanto que, em seu artigo 1º, ressalta que “processo civil será ordenado, 

disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos 

na Constituição da República Federativa do Brasil”. E, nos artigos seguintes, replica os 

princípios consagrados pela Constituição, como: da inércia da jurisdição, do livre acesso à 

justiça ou da inafastabilidade da jurisdição, da eficiência processual, da isonomia, do 

contraditório, do devido processo legal, segurança jurídica. Nas palavras de SCAPINELLA: 

Até porque, não fosse por ele, diversos outros dispositivos distribuídos no 

Capítulo I do CPC de 2015 preveem expressamente a incidência do “modelo 

constitucional”, notadamente dos princípios constitucionais ao longo do 

processo, o que deve ser compreendido como ênfase da importância da 

perspectiva constitucional influenciar na compreensão da interpretação e da 

aplicação das normas processuais civis.266 

A Lei de Execução Fiscal, apesar de ter sido concebida antes da Constituição de 1988, 

foi recepcionada por esta, devendo então ser interpretada e aplicada de acordo com tais 

princípios constitucionais, de modo que a possível aplicação do CPC na execução fiscal pode 

vir a melhorar o seu procedimento.  

MARINS defende que, apesar da existência de lei especial que rege a execução fiscal, 

os princípios gerais trazidos pelo CPC devem ser observados: 

Mesmo que a especialidade do tema confira à Fazenda Pública certas 

prerrogativas para satisfação de seus créditos, a matéria permanece sob o 

influxo dos dispositivos do Código de Processo Civil atinentes à execução 

em geral. Os princípios gerais que regem o tema são válidos porque a 

especialidade não supera o princípio geral, é restrição e não ampliação, é 

complementar; cuida-se não de outra espécie mas de subespécie.267 

Numa análise preliminar do art. 134 do CPC, pode-se concluir que se aplica o 

incidente de desconsideração de personalização jurídica na execução fiscal, visto que o caput 

do referido dispositivo dispõe que o incidente é aplicável nos processos de execução de título 

executivo extrajudicial, na qual a Certidão da Dívida Ativa (CDA) se encaixa.  
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Então, o procedimento poderia ser aplicado, principalmente, nos casos de pedido de 

redirecionamento da execução para sócio ou administrador, pois, nessas situações em que 

apenas o nome da empresa consta da CDA, o sócio não é chamado para participar do processo 

administrativo, visto que somente a empresa é parte da ação. Desse modo, não lhe é garantida 

a prévia discussão acerca da existência do ilícito que gerou sua responsabilização (art. 135, 

III, CTN), ou seja, fere os princípios da ampla defesa e do contraditório. 

As razões que justificam essa posição podem ser separadas em três principais linhas de 

defesa: i) necessidade de regras processuais no redirecionamento da execução fiscal; ii) 

ofensa aos princípios constitucionais; e iii) inexistência de antinomias. 

5.2.1 Prevalência da disciplina processual no redirecionamento da execução fiscal  

Verifica-se que o procedimento do redirecionamento está inserido na fase de cobrança 

judicial e, como já vimos, é regido por normas de natureza processual, como CPC e a LEF. A 

definição da relação jurídica tributária material, com a eleição do critério pessoal da regra-

matriz de incidência, já foi realizada na fase administrativa anterior, tanto que foi gerada uma 

CDA com as informações necessárias para o ajuizamento da ação de execução fiscal ou a 

ação anulatória pelo contribuinte.  

Na fase de execução fiscal, surge nova relação jurídica, sendo agora processual e 

triádica, com dois sujeitos ativos (autor e réu) e um passivo (Estado-Juiz), de modo que não 

cabe, nessa etapa, a alteração, por parte da Fazenda Pública, do sujeito passivo da relação 

jurídica material que gerou a CDA. O ato de revisão do lançamento com fulcro nas regras de 

direito material se esgota na emissão da CDA. A partir daí, o redirecionamento da execução 

para incluir novo devedor no polo passivo da obrigação deve ser regido por regras e princípios 

do ordenamento processual, a fim de que não ocorram ofensas aos direitos do contribuinte.  

Tanto é assim que LIEBMAN268 explica que a eficácia do título executivo se 

manifesta somente dentro do processo de execução e que as circunstâncias de direito 

processual não se confundem com as de direito material existente entre as partes e nem 

interferem nelas. Assim, a alteração da relação tributária deve ser realizada pelos institutos de 

direito material, e não na seara processual. 
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O próprio STJ, por meio da Súmula 392269, veda a alteração do sujeito passivo na fase 

de execução fiscal, nos seguintes termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de 

dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de 

erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” 

Tal proibição se fundamenta no entendimento de que a substituição do polo passivo 

caracterizaria um novo lançamento, de modo que a Fazenda Pública, nesse caso, deve 

repropor a ação de execução fiscal em face do sujeito passivo correto, como se depreende do 

acórdão que embasou o enunciado da referida Súmula: 

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL. IPTU. SUBSTITUIÇÃO DE CDA. NÃO-OCORRÊNCIA 

DE ERRO FORMAL OU MATERIAL. MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO 

SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

 1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou 

entendimento na linha de que é possível a substituição da CDA, antes da 

prolação da sentença, exclusivamente em caso de mero erro material ou 

formal, não sendo admissível pedido de alteração do sujeito passivo da 

obrigação tributária, por se tratar de modificação do próprio lançamento. 

Precedentes.  

2. Os argumentos desenvolvidos pela agravante não são capazes de imprimir 

qualquer modificação no decisum atacado. 3. Agravo regimental não-

provido.270 

O Magistrado FAIM FILHO271, ao analisar a vedação imposta pela Súmula 362 do 

STJ e o redirecionamento da ação de execução fiscal, conclui que não existe 

incompatibilidade, pois no redirecionamento não ocorre a modificação do sujeito passivo, mas 

sim a desconsideração da personalidade jurídica: 

O redirecionamento para as pessoas dos sócios às vezes é possível porque 

aqui a executada, pessoa jurídica, fica inalterada, ocorrendo a 

desconsideração da personalidade jurídica, mas sem alteração no polo 

passivo da execução fiscal. 

Dessa forma, no redirecionamento da ação de execução fiscal, apesar de o 

requerimento estar fundamentado na responsabilização tributária dos sócios prevista no art. 

135 do CTN, o que estaria ocorrendo, na verdade, seria a desconsideração da personalidade 
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jurídica, cabendo, assim, a aplicação do incidente de desconsideração de personalidade 

jurídica.  

Então, é possível concluir que a disciplina do direito processual, no caso o incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica, deve ser acionada para regrar a iniciativa da 

Fazenda Nacional de aplicar o art. 135 do CTN como fundamento para alteração do polo 

passivo da obrigação tributária já constituída. A mera alusão a esse artigo para direcionar a 

cobrança para terceiros não incluídos no título executivo ofenderia claramente o princípio da 

ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica previstos no art. 5º da Magna Carta e 

art. 2º da Lei nº 9.784/90 (Lei Geral do processo administrativo), bem como iria de encontro à 

Súmula 362 do STJ.  

Afinal, a Fazenda Nacional já teve a oportunidade de aplicar as regras de direito 

material que definem a responsabilidade tributária no momento da feitura do lançamento 

tributário, tanto no curso do prévio procedimento administrativo fiscal como durante os cinco 

anos previstos no art. 149 do CTN para sua revisão de ofício. Acrescente-se ainda que, 

mesmo nos débitos declarados e confessados pelo contribuinte, a revisão da sujeição passiva 

poderia também ser feita pelas autoridades administrativas no curso do prazo para 

homologação do lançamento previsto no art. 150, § 4º, do CTN, que finda com a 

homologação tácita (5 anos) ou expressa pelos atos preparatórios para inscrição em dívida 

ativa pela Procuradoria da Fazenda.  

5.2.2 Ofensa ao direito à ampla defesa e à segurança jurídica 

Além da questão da competência administrativa para redirecionamento, deve-se 

atentar para o fato de que o não atendimento dos princípios constitucionais da ampla defesa e 

do contraditório é um ponto muito relevante, visto que, segundo MAURER, o direito à prévia 

defesa é um direito fundamental do cidadão, pois o protege contra decisões arbitrárias dos 

órgãos estatais: 

Os direitos fundamentais são, em primeiro lugar, direitos de defesa do 

cidadão contra intervenções estatais em seu âmbito de liberdade. Eles 

fundamentam pretensões de omissões e, se a intervenção realizou-se, 

pretensões de eliminação.272 
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Ainda mais que o princípio do contraditório significa a garantia de participação das 

partes na perspectiva de conseguir influenciar a decisão do juiz273. A não previsão de 

manifestação prévia da parte torna a decisão do juiz tendenciosa, dado que apenas o 

requerente é ouvido, gerando uma disparidade de tratamento.  

A participação no procedimento de decisão, para CANOTILHO, constitui o exercício 

de um direito fundamental, pois a possibilidade de utilização de instrumentos jurídico-

processuais que o permitam influenciar as decisões que afetam ou podem afetar os seus 

direitos é, em si, a garantia ao direito e à liberdade. 

A ideia de procedimento/processo continua a ser valorada como dimensão 

indissociável dos direitos fundamentais. Todavia, a participação no e através 

do procedimento já não é um instrumento funcional e complementar da 

democracia, mas sim uma dimensão intrínseca dos direitos fundamentais.274 

Sobre a relevância da existência do contraditório durante todas as fases do processo, 

MARQUES NETO afirma que, “Ontologicamente, o contraditório é pressuposto para a 

existência de processo: sem a contraposição de interesses não faz sentido se falar em 

processo.”275 

JUSTEN FILHO enfatiza sobre a necessidade de as decisões estatais assegurarem 

previamente a participação dos interessados no processo. 

Toda e qualquer decisão estatal terá de ser antecedida da oportunidade de 

manifestação dos interessados. O contraditório abrange a possibilidade de 

defesa prévia pelo interessado, de sua audiência em face de todos os eventos 

e de produção das provas adequadas à defesa.276 

Na exposição de Motivo do CPC/2015, fica claro que a criação do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica teve por objetivo a garantia dos princípios 

constitucionais, como o do contraditório:  

A necessidade de que fique evidente a harmonia da lei ordinária em relação à 

Constituição Federal da República fez com que se incluíssem no Código, 

expressamente, princípios constitucionais, na sua versão processual. Por 

outro lado, muitas regras foram concebidas, dando concreção a princípios 

constitucionais, como, por exemplo, as que prevêem um procedimento, com 
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contraditório e produção de provas, prévio à decisão que desconsidera da 

pessoa jurídica, em sua versão tradicional, ou “às avessas”277 

Nessa hipótese, além de não existir, por parte da LEF, nenhuma regulamentação, ainda 

estaria adequando o procedimento aos princípios constitucionais, conforme art. 5º, LIV, da 

CF, que dispõe que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”, bem como evitando decisões surpresas, que geram insegurança jurídica. 

Atualmente, ocorre que o juiz, com base apenas nos argumentos da Fazenda, sem 

ouvir os contra-argumentos, coloca os sócios no polo passivo da relação. Assim, de uma hora 

para outra, sem prévia defesa, o sócio torna-se devedor tributário, sofrendo todas as restrições 

dela decorrentes, desde a inscrição em dívida ativa e no CADIN até a penhora de bens. Para 

reverter tal situação, seu único recurso será o embargo à execução, na qual terá que oferecer 

garantia do débito por meio de fiança bancária, seguro, garantia ou oferecimento de bens, em 

que poderá apresentar defesa e provas, que podem demorar anos para serem apreciadas.  

Apesar de o redirecionamento ser um procedimento mais simples e eficaz para a 

satisfação da Administração Pública na arrecadação dos créditos tributários, numa clara 

aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, não pode ferir os 

demais princípios, como o da segurança jurídica. Deve-se buscar um equilíbrio entre a 

efetividade e a segurança, que são valores fundamentais para a conformação do processo. 

Acontece que esses valores possuem uma relação inversa, de modo que o aumento de um 

acarreta a diminuição do outro. Nas palavras de OLIVEIRA: 

Interessante é que ambos se encontram em permanente conflito, numa 

relação proporcional, pois quanto maior a efetividade menor a segurança, e 

vice-versa. […] Na verdade, garantismo e eficiência devem ser postos em 

relação de adequada proporcionalidade, por meio de uma delicada escolha 

dos fins a atingir.278  

O Estado não pode, sob o argumento de defesa do interesse público, desprezar as 

garantias aos direitos individuais subjetivos, conforme os ensinamentos de MARINS279: 

Concretamente podemos afirmar que certas garantias que assistem ao 

contribuinte alcançam relevo tal que não podem ser sobrepujadas pelo 
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sofisma consistente em afirmar-se o caráter de interesse público da 

arrecadação tributária. 

A utilização do incidente no redirecionamento fiscal poderá equilibrar os dois 

princípios (efetividade e segurança), pois, sem perder a sua praticabilidade, o tornará mais 

justo, já que permitirá que a inserção de terceiro no processo somente ocorra após a 

apreciação da defesa por parte deste. Então, além de suprir a lacuna procedimental deixada 

pela LEF, evitará a penalização de terceiro sem discussão prévia acerca da responsabilidade.  

5.2.3 Inexistência de antinomia com a LEF 

Alguns obstáculos são apresentados como entraves para a utilização do incidente na 

esfera tributária. Um deles seria o fato de que sua aplicação acarreta a suspensão do processo 

(§ 3º, art. 134, do CPC), mas não da exigibilidade do crédito tributário, visto que não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do CTN. Dessa forma, poderia ocorrer a 

prescrição do crédito tributário antes da resolução do incidente.280  

Vale salientar que a prescrição que atinge o curso do processo de execução é a 

chamada prescrição intercorrente281, visto que prescrição ordinária encontra-se interrompida 

em função da citação do devedor na execução fiscal (artigo 174, I, do CTN). Porém, nesse 

caso, ainda não começou a correr a prescrição intercorrente, que somente ocorrerá a partir do 

arquivamento do processo em função da não localização de bens passíveis de penhora.  

Além do mais, para que haja prescrição, faz-se necessária a ocorrência de dois 

elementos: o transcurso do prazo e a inércia do credor. No caso da instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, a suspensão do processo até a decisão sobre a 

ampliação ou não do polo passivo impede que o credor proceda o redirecionamento, não 

havendo então inércia por parte do exequente, dado que a pretensão não podia ser exercida. 

Corroborando com esse entendimento, o Ministro Herman Benjamin, em seu voto, 

dispõe: 

Embora a citação dos responsáveis subsidiários tenha ocorrido após quase 

nove anos da citação da empresa, verifica-se que por seis anos a Fazenda 

Pública não ficou inerte, uma vez que o redirecionamento não seria admitido 

durante o trâmite da ação falimentar. Como bem apanhado pelo juiz de 
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primeiro grau, a prescrição possui caráter de reprimenda ao titular de uma 

pretensão, quando este se mostra negligente ou queda-se inerte.282 

Então, salvo melhor juízo, a incompatibilidade apresentada não se confirma, pois, até a 

decisão do incidente, o processo de execução ficará suspenso, não havendo o transcurso da 

prescrição do crédito tributário.  

Outro problema apresentado é que o incidente previsto no art. 133 do CPC prescinde 

de garantia, contrariando o art. 16, § 1º, da LEF, que estabelece a necessidade de garantia para 

aposição dos embargos de execução. O argumento normalmente utilizado é que, sem a 

obrigação de o responsável ofertar bens em garantia, reduzirá a chance da Fazenda de 

conseguir cobrar o crédito tributário.  

Com a devida vênia, entendo que tal argumento não procede pois, além da 

possibilidade de a Fazenda solicitar a tutelas de urgência para o bloqueio de bens, o art. 137 

do CPC283 prevê que, em caso de tentativa de venda ou transferência do patrimônio, tais 

procedimentos serão desconsiderados (fraude de execução), de modo que aplicação do 

incidente não prejudicaria a arrecadação Fazenda Pública.  

Assim, conclui-se que é possível a aplicação do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica nos casos de redirecionamento da execução fiscal, visto que não há 

incompatibilidade entre o procedimento trazido pelo CPC e a LEF. Além do mais, a sua 

aplicação resolverá o problema da falta de procedimento prevista da LEF: adequar a 

sistemática do redirecionamento da execução fiscal às normas processuais, bem como atender 

os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 
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CONCLUSÃO 

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, criado inicialmente pela 

jurisprudência, teve por objetivo impedir a utilização da figura da pessoa jurídica para fraudar 

terceiros. Desse modo, em determinadas situações, o magistrado pode desconsiderar 

autonomia patrimonial, imputando aos sócios a responsabilidade pelo pagamento dos débitos 

originariamente atribuídos às empresas. 

O novo Código de Processo Civil inovou ao criar um procedimento a ser adotado no 

caso de pedido de desconsideração, com ênfase aos princípios constitucionais do contraditório 

e da ampla defesa, que garante a terceiros a possibilidade de intervir nos autos antes de sua 

responsabilização.  

Na seara tributária, temos a responsabilização tributária prevista no artigo 135, III, do 

CTN, que, em princípio, produz resultados semelhantes, visto que, ocorrida a situação 

legalmente prevista, a Administração Fiscal torna os diretores, gerentes e sócios responsáveis 

pelo pagamento dos débitos tributários da pessoa jurídica.  

Assim, propôs-se verificar a possibilidade de aplicação do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica nos casos de redirecionamento fiscal, no qual o 

administrador da empresa passa a responder como responsável tributário na execução. 

Da análise dos dois institutos, depreende-se que, apesar de a responsabilidade 

tributária poder ser considerada, de forma ampla, como uma espécie de desconsideração, eles 

não podem ser equiparados, pois possuem peculiaridades e regimes jurídicos distintos.  

Não obstante tal diferença, verifica-se que o CPC contém princípios e regras gerais de 

direito processual, devendo, portanto, ser aplicado de forma subsidiária e supletivamente ao 

demais ramos do direito, inclusive o tributário. 

A própria Lei de Execução Fiscal (LEF), em seu art. 1º, estabelece que o CPC será 

utilizado subsidiariamente à execução judicial, de modo que o CPC pode ser aplicado ao 

processo de execução fiscal no que não lhe for contrário.  

Observa-se que a LEF e o CPC apresentam antinomia de segundo grau (dada a 

existência de conflito entre critério cronológico e de especialidade). Nesse caso, a norma 

especial mais antiga prevalece sobre a geral mais nova. No entanto, a Lei de Execução Fiscal 

(LEF) não possui procedimento específico para o redirecionamento da execução fiscal. 

O redirecionamento da execução fiscal, apesar de não possuir tratamento disciplinado 

em lei, é bastante utilizado pelo Poder Judiciário. Nele, a Fazenda requer ao juiz, com base na 
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responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, o redirecionamento da execução contra o 

administrador da empresa, a fim de que ele seja incluído no polo passivo da execução. 

Com isso, o suposto responsável, sem prévia defesa, se vê diante de uma demanda 

judicial expropriatória de seu patrimônio relativo a inadimplemento de tributo, devido 

originariamente pela sociedade, não lhe sendo garantida a prévia discussão acerca da 

existência do ilícito que gerou sua responsabilização. 

Pela simples leitura do art. 134 do CPC, conclui-se, preliminarmente, que o 

procedimento deve ser utilizado nos casos de redirecionamento da execução fiscal, visto que 

determina que o incidente é aplicável nos processos de execução de título executivo 

extrajudicial, no qual a Certidão da Dívida Ativa (CDA) se encaixa.  

Ademais, não procedem as alegações de incompatibilidade entre os dois 

procedimentos apresentados pela doutrina, como a ocorrência de prescrição do crédito 

tributário durante o período de suspensão da ação de execução (§ 3º art. 134 do CPC), por 

exemplo, bem como a afirmação de que o incidente traz prejuízo à cobrança do crédito 

tributário por parte da Fazenda, em função da não necessidade de apresentação de garantia 

(art. 133 do CPC). 

Ou seja, na ausência de regramento por parte da LEF em relação ao redirecionamento 

da execução fiscal, pode-se aplicar subsidiariamente o procedimento previstos no art. 133 a 

137 do CPC. Nos casos em que os responsáveis foram objeto de redirecionamento da 

execução e não tiveram oportunidade de exercer seu direito de defesa durante a fase do 

processo administrativo fiscal, ficará prejudicada a discussão acerca da corresponsabilidade. 

De fato, a expropriação de bens do responsável sem permitir o exercício do seu direito de 

defesa ofende os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.  

Além disso, a norma que autoriza a responsabilização de terceiros por infração 

prevista no art. 135 do CTN deve obedecer às regras procedimentais introduzidas em nosso 

ordenamento para proteção dos direitos do cidadão. Afinal, a promoção unilateral da alteração 

da obrigação tributária, por meio da inserção do sócio-administrador no polo passivo com 

base em regras de direito material (responsabilização tributária), somente pode ser feita até a 

inscrição em Dívida Ativa pela Fazenda Pública. Após a emissão da CDA, inaugura-se uma 

relação triádica processual, em que as alterações na sujeição passiva devem ser autorizadas 

pelo magistrado e com atenção aos requisitos e pressupostos da disciplina processual do 

ordenamento pátrio, recorrendo-se obrigatoriamente às disposições do CPC sobre a matéria. 

Ou seja, a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica permitirá a 

integração das normas que regem a cobrança judicial com os objetivos arrecadatórios, visto 
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que a ampliação da sujeição passiva se daria em obediência aos controles de nosso 

regramento processual. 

Embora o redirecionamento seja um procedimento mais simples e eficaz para 

arrecadação dos créditos tributários pela Fazenda Pública, com base no princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado, sua aplicação deve se adequar aos demais 

princípios fundamentais de nosso ordenamento jurídico.  

Pelo exposto, conclui-se que não há incompatibilidade entre o procedimento trazido 

pelo art. 133 do CPC e a LEF, sendo possível a aplicação do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica também nos casos sujeitos a redirecionamento da execução fiscal. Sua 

aplicação supre a ausência de procedimento específico na LEF que assegure a expropriação 

eficaz do bens de devedores. 
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