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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva investigar os aspectos processuais do instituto da 

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA no que se refere à sua aplicação ao direito 

tributário no Brasil, teoria em crescente prestígio face o também crescente uso indevido da 

pessoa jurídica no intuito de fraudar a Fazenda Pública. 

Indaga-se: no direito brasileiro, e em especial tratando-se de matéria tributária, já que é 

regulada pelos princípios da legalidade estrita, da tipicidade fechada e da reserva absoluta de 

lei, é possível a aplicação da doutrina da desconsideração da personalidade jurídica com base 

na construção jurisprudencial e nos princípios gerais de direito? 

Há estudiosos que entendem já haver previsão legal que autoriza a aplicação de tal 

doutrina no nosso direito. Referimo-nos aos artigos 124 e 135 do Código Tributário 

Nacional(Lei 5.172/66) e, mais recentemente,  o art. 116, § Único do mesmo diploma legal 

que introduz a possibilidade de se desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com o 

intuito de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo. 

Ressalte-se que esse não é o pensamento da maioria. Muitos entendem que no nosso 

sistema jurídico positivo não há um regramento processual específico para a doutrina da 

desconsideração, decorrendo daí que a sua aplicação só deveria se dar quando não houvesse 

outros meios legais para se obter os mesmos resultados, a exemplo dos atos jurídicos 

ineficazes por terem sido praticados com erro, dolo ou fraude, para os quais já existem 

remédios jurídicos no nosso direito posto. 

Restaria para aplicação da doutrina em questão os casos em que não fosse possível 

atribuir-se a responsabilidade pelos atos praticados com abuso de direito, em nome da pessoa 

jurídica, diretamente à figura do sócio controlador ou de seu representante legal. 
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Considerações à parte, o que presenciamos aqui no Brasil é a cada vez mais constante 

utilização de institutos jurídicos privados como escudo protetor para o enriquecimento ilícito, 

cujos efeitos colaterais fomentam a sonegação fiscal. Referimo-nos em especial às figuras dos 

“laranjas” e “fantasmas”, tão habituais promovedores do insucesso da Administração Pública 

Fazendária no seu trabalho arrecadatório de impostos. 

Tais criações delituosas se revestem das mais variadas formas e não há, dentro da lei, 

forma de coibí-las amplamente, porém, se considerarmos os avanços alcançados na 

interpretação e integração da lei e a modernidade do direito, que ganha foros de vinculação 

com o social, não se deve mais admitir interpretações restritas. 

Outro ponto que abordaremos neste trabalho é, em qual momento e em que forum 

deve ser aplicada a doutrina estudada na salvaguarda dos interesses da administração pública 

fazendária, e, por conseguinte, da coletividade. Seria no decurso do processo administativo-

fiscal, ou apenas sob tutela do Poder Judiciário poder-se-ia desconsiderar a pessoa jurídica? 

Se apenas o Poder Judiciário tem legitimidade para aplicar a doutrina da desconsideração, 

seria cabível em foro do processo de execução, numa dilação probatória, ou tão somente em 

processo de conhecimento apartado? 

Nossa pesquisa se deu objetivando encontrar resposta a tais questionamentos. 
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CAPÍTULO I 

 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE 

 

Faremos um breve apanhado acerca do conceito e finalidade da PESSOA  JURÍDICA, 

vez que objetivamos neste trabalho justamente comprovar a possibilidade de desconsiderá-la 

face determinadas realidades jurídicas. 

Reunidas que sejam as vontades individuais, surge um novo ser dotado de 

individualidade estranha à das pessoas que participaram de sua criação, possuindo patrimônio 

próprio e órgão capaz de traduzir a sua vontade que é coletiva. 

Tal separação entre PESSOA FÍSICA ou NATURAL e PESSOA JURÍDICA ou 

MORAL se deu a partir da evolução do Direito Romano que nos trouxe as suas bases. Não de 

forma cientificamente organizada, com denominações especiais, porém traduzindo os 

princípios basilares para a construção da doutrina dos entes morais. 

São múltiplas as posições doutrinárias acerca da natureza das pessoas jurídicas, 

emanando desse manancial dois grupos que as resumem: 

� O primeiro grupo que as considera reais – a pessoa jurídica não é uma ficção. Neste caso o 

ordenamento jurídico apenas lhe confere a personalidade, a realidade jurídica. Para este 

grupo, à pessoa jurídica é atribuído subjetivismo semelhante ao que é conferido às pessoas 

físicas; 

� O segundo grupo que as considera irreais, meras criações do ordenamento jurídico para a 

consecução dos objetivos do Estado. 

Podemos afirmar que, sob óticas diferentes, a pessoa jurídica se traduz na viabilidade 

de atingimento de determinados fins, ressalte-se os dois básicos: AUTONOMIA 

PATRIMONIAL e a LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES. 
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Retomando os ideais básicos que justificam a criação da PESSOA JURÍDICA, temos 

que: a sua autonomia patrimonial, já que possui patrimônio próprio expresso nas cotas sociais, 

possibilita a realização de empreendimentos de maior envergadura que necessitam conjugar 

esforços e acumular riquezas, e que são de relevância para o desenvolvimento do comércio e 

da economia de um modo geral. 

Teria então a pessoa jurídica CARÁTER INSTRUMENTAL, sendo que em 

determinadas situações a sua constituição seria por imposição legal, como uma forma de 

atender à política econômica(há certas atividades só autorizadas às pessoas jurídicas, como 

exemplo a atividade financeira, de seguros, participação em licitações, etc...). 

Emerge desse quadro que a personalidade jurídica, dado o seu caráter instrumental, 

não pode ser vista como algo absoluto. 

A sua validade está condicionada ao cumprimento do fim jurídico a que se destina, de 

sua função social, e se submete, portanto, a condicionamentos históricos, a influências 

resultantes da realidade social dominante e a ideologia adotada pela ordem jurídica. 

Este é o pensamento de uma das correntes doutrinárias que começamos a conhecer, 

que relativisa a personalidade jurídica, abrindo espaço para a aplicação da TEORIA DA 

DESCONSIDERAÇÃO. 

Transcrevemos abaixo excerto da obra de Marçal Justen Filho que assegura: 

“Isto posto, reputamos que a personificação societária envolve uma sanção positiva prevista 

pelo ordenamento jurídico. Trata-se de uma técnica de incentivação, pela qual o direito busca 

conduzir e influenciar a conduta dos integrantes da comunidade jurídica. A concentração da 

riqueza e a conjugação de esforços inter-humanos afiguram-se um resultado desejável não em 

si mesmo, mas como meio de atingir outros valores e ideais comunitários. O progresso cultural 

e econômico propiciado pela união e pela soma de esforços humanos interessa não apenas aos 

particulares mas ao próprio Estado”.1 

                                            
1 FILHO, Marçal Justen, A Desconsideração da Personalidade Societária no 
Direito Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 1987, p.49 
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Temos, portanto, que a personalidade jurídica tem caráter instrumental. Se 

desvirtuada, não tem porque mantê-la assim, eivada de vícios, em prejuízo da sociedade. 

É nesse momento que destacamos a propriedade da aplicação da doutrina objeto desse 

estudo, como forma de proteger a sociedade comercial da atuação inescrupulosa de seus 

sócios, que poderão, através de atos aparentemente lícitos, estar atuando de forma temerária, 

com abuso de direito. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, dada a enorme complexidade e abrangência 

do tema, nos ateremos especialmente a uma das funções da pessoa jurídica – a delimitação da 

responsabilidade dos sócios. 

Se por um lado tal limitação estimula o investidor à aventura empresarial, pois ao 

restringir a aplicação de seu patrimônio particular diminui os riscos  do negócio, vez que o 

nosso ordenamento jurídico ao personificar o ente abstrato lhe confere vida própria, com 

patrimônio próprio inconfundível com o patrimônio de seus membros, por outro serve de sinal 

de alerta para as pessoas com as quais está contratando, que deverão se precaver, por 

exemplo, exigindo garantias adicionais. 

Decorre dessas colocações a legitimidade da personalização como forma de destaque 

patrimonial para a consecução do direito de propriedade, vez que neste trabalho estaremos 

sempre considerando as sociedades de fins lucrativos ou que desenvolvem atividades 

remuneradas, estando submetidas, portanto, aos ditames constitucionais estabelecidos pela 

CF/88 em seu art. 5º, inc. XXIII da que dispõe sobre o direito de propriedade, in verbis:”a 

propriedade atenderá a sua função social” e pelo art. 170, inc.III que ao disciplinar a ordem 

econômica e financeira recomenda a observância de tal princípio como forma de propiciar a 

justiça social. 

                                                                                                                                        

 



 11 

Certo é que o destaque patrimonial é a principal característica nas sociedades 

comerciais, como consequência da sua personalização, reconhecido pelo art. 16, inc. II do CC, 

secundado pelo art. 20, caput, do mesmo diploma legal que estabelece: “...as pessoas jurídicas 

têm existência distinta da dos seus membros...”. 

Podemos aqui invocar a construção de Susy Elizabeth C. Koury na sua magnífica obra 

A Desconsideração da Personalidade Jurídica: 

“Todavia, a separação patrimonial, bem como a limitação de responsabilidades, não podem ser 

elevadas a dogmas, pois a personificação só legitima-se enquanto servir aos propósitos para os 

quais foi concebida, surgindo, assim, a necessidade de desconsiderar-se tal personalidade 

sempre que for utilizada com intuitos diversos,...”2 

Vale ressaltar que não há um consenso entre os legisladores dos diversos países acerca 

de se reconhecer ou não personalidade às sociedades. A Alemanha e a Itália, por exemplo, 

não reconhecem personalidade jurídica às sociedades civis, mas apenas às comerciais, e 

somente em relação às sociedades de capitais. Trata-se da teoria dualista alemã que trata 

diferentemente os diversos tipos societários e, excluindo as sociedades comerciais de capital, 

considera os demais como uma incipiente unificação subjetiva face a terceiros. 

No nosso direito, porém, é reconhecida a personalidade jurídica a todas as sociedades, 

irrestritamente, sendo precursor de tal teoria o célebre civilista Teixeira de Freitas que no 

Esboço de Código Civil introduziu tal conceito, e apresentou a regulamentação das pessoas 

jurídicas. Previa o art. 17 do Esboço, “as pessoas, ou são de existência visível, ou de 

existência tão-somente ideal. Elas podem adquirir os direitos, que o presente código regula, 

nos casos e pelo modo e forma que no mesmo se determinar. Daí dimana sua capacidade e 

incapacidade civil”. 

                                            
2
 KOURI, Susy Elizabeth Cavalcante. A Desconsideração da Personalidade 
Jurídica, Forense, 2ª ed., 1998, p.13. 
 



 12 

Concluímos, portanto, que a desconsideração objetiva, especialmente, aperfeiçoar o 

próprio instituto da personalização, pois determina a ineficácia episódica de seu ato 

constitutivo, apenas para determinada situação(negócio) jurídica, preservando todos os demais 

atos que não se relacionem com o desvio de finalidade, protegendo, portanto, a própria 

existência da pessoa jurídica. 
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CAPÍTULO II 

 

HISTÓRICO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO. SEU CONCEITO. 

  

Neste capítulo condensamos alguns conceitos trazidos do direito comparado acerca da 

TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO e fazemos uma abordagem da inserção de tal doutrina 

no nosso direito pátrio. 

 

1. Origem 

A teoria da desconsideração da pessoa jurídica é oriunda do Direito anglo-saxão, 

havendo pequena controvérsia acerca de qual teria sido a sua primeira aplicação. 

A maioria dos escritos relatam que o caso pioneiro teria ocorrido na Inglaterra, em 

1897, quando a teoria foi aplicada pela Casa dos Lordes.  

Trata-se do famoso caso Salomon vs Salomon & co, onde o comerciante Aaron 

Salomon constituiu uma empresa em conjunto com outros familiares, tendo cedido o seu 

fundo de comércio à sociedade e recebido vinte mil ações representativas de sua contribuição 

ao capital, enquanto para cada um dos outros membros foi distribuída uma ação apenas.  Para 

a integralização do valor do aporte efetuado, Salomon ainda recebeu obrigações garantidas no 

valor de dez mil libras esterlinas. Logo em seguida a companhia se tornou insolvente, 

entrando em liquidação, e verificou-se que o seu ativo era insuficiente para satisfazer as 

obrigações garantidas, nada sobrando para os credores quirografários. O liquidante, no 

interesse desses últimos, sustentou que a atividade da companhia era atividade pessoal de 

Salomon, que usou do artifício de constituir uma empresa para limitar a sua responsabilidade. 

Pediu a sua condenação ao pagamento dos débitos da company, devendo a soma investida na 

liquidação de seu crédito privilegiado ser destinada à satisfação dos credores quirografários.  
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O juiz singular reconhece a presença de fraude, ou seja, Salomon nunca deixou de ser 

o real proprietário do fundo de comércio e determina a sua responsabilização pelo pagamento 

aos credores. Tal decisão foi acolhida pela corte, entretanto, a Casa dos Lordes reformou a 

sentença sob o argumento de que a company havia sido validamente constituída, o que 

impediria a desconsideração da sua personalidade jurídica. 

Imaginamos que  a repercussão de tal sentença de reforma fomentou  estudo, 

apreciação e aplicação da DOUTRINA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA 

JURÍDICA, especialmente nos Estados Unidos onde se formou larga jurisprudência,  

expandindo-se para a Alemanha e outros países europeus. 

Ainda acerca da primeira aplicação da TEORIA, devemos considerar o caso Bank of 

United States vs Deveaux, em 1809(ou seja, muito antes do episódio Salomon vs Salomon & 

Co), relatado por Susy Elizabeth Cavalcanti Kouri em sua obra já citada, p.64, na qual afirma 

que os Estados Unidos precederam a Inglaterra na aplicação da teoria. 

A partir de então disseminou-se a aplicação da DOUTRINA por mais de um 

continente, o que fez com que se tornasse conhecida por mais de uma expressão. Daí termos: 

piercing the corporate veil, lifting the corporate veil, cracking open the corporate shell, 

disregard doctrine, nos Direitos inglês e americano;  superamento della personalità giuridica, 

no Direito italiano;  durchgriff der juristichen person, no Direito alemão; teoria de la 

penetración ou desestimación de la peronalidad, no Direito argentino; mise-à  l’écart de la 

personnalité morale, no Direito francês e para nós Doutrina da Penetração ou Teoria da 

Desconsideração da Pessoa Jurídica. 

 

2. Conceito 

Poderíamos conceituar a teoria da desconsideração como sendo o afastamento 

momentâneo da personalidade jurídica da sociedade, com o fito de atingir a pessoa do sócio, 
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do verdadeiro sócio ou de outra pessoa jurídica, com relação a um ato concreto e específico, 

praticado visando à consecução de fins fraudulentos ou ilegítimos em que a pessoa jurídica 

deixou de se revestir da condição de sujeito passando a ser mero objeto. 

Por ser uma técnica casuística, sedimentou-se especialmente nos países de Direito não 

escrito(common law), encontrando resistência nos países de tradição do Direito Escrito, a 

exemplo do Brasil, vez que tal doutrina fere frontalmente o dogma criado pelo art. 20 do 

Código Civil, segundo o qual:”... as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus 

membros “. 

Segundo parecer do renomado jurista Gilberto de Ulhôa Canto:  

“A desconsideração somente pode ser feita em países nos quais prevalecem standards jurídicos 

de amplo contorno, como na Inglaterra e nos Estados Unidos, entre outros, e não o princípio 

constitucional de que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em 

virtude de lei(CF/88, art.5º, inc.II), ou em face de norma legal taxativa que  o permita, coisa 

que não ocorre no Brasil”.3 

Entretanto,  acerca do enunciado do art. 20 do CC retro citado, há que se considerar 

que, se tal autonomia patrimonial conduzir à negação de valores basilares de uma sociedade 

como os de JUSTIÇA, havendo clara incompatibilidade entre o comportamento da pessoa 

jurídica e os valores que informam a ordem jurídica, estaremos diante do desvio de função,  

ocorrência que deve ser repelida pelo direito dos povos. 

Marçal Justen Filho,  citado por Márcia Regina Frigeri, com muita propriedade , 

elencou os elementos conjugadores da formação do conceito da desconsideração da pessoa 

jurídica, quais sejam: 

                                            
3
  CANTO, Gilberto de Ulhôa, Direito Tributário Aplicado-Pareceres, Forense 
Universitária,1988,p.95. 
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• Existência de uma ou mais sociedades personificadas: os sócios, pessoas físicas 

ou jurídicas são considerados individualmente, com personalidade distinta da 

sociedade, como também são consideradas individualmente as empresas coligadas. 

• Ignorância dos efeitos da personificação: afastamento das regras habituais da 

personificação. 

• Ignorância de tais efeitos para o caso concreto: suspensão dos efeitos da 

personificação para determinado ato em circunstância única. 

• Manutenção da validade de atos jurídicos: os atos jurídicos permanecem 

válidos; apenas os efeitos da personalidade jurídica é que são invalidados, mesmo 

porque em havendo algum vício do ato jurídico não há que se falar em 

desconsideração da pessoa jurídica. 

• Para evitar o perecimento de um interesse: havendo o risco de perecimento de 

um interesse legitimado pelo direito em determinada situação fática, a 

desconsideração virá em auxílio fazendo com que sejam ignorados os efeitos da 

personificação. 4   

 

Dessa forma, concluímos que a desconsideração da pessoa jurídica se dará sempre 

restrita a determinada ocorrência, anulando a personalidade jurídica para aquela situação, por 

estar sendo utilizada indevidamente e por razões contrárias à lei ou a moral, permanecendo 

inalterada a personalidade da empresa para questões legítimas. 

A doutrina e a jurisprudência de diversos países, na tentativa de implementar a teoria 

em seus ordenamentos jurídicos, vem apregoando a necessidade de não se elevar à condição 

de dogma o princípio da separação radical entre sociedade e sócios. 

                                            
4
 FILHO, Marçal Justen. Desconsideração da Personalidade Societária no 
Direito Brasileiro, São Paulo, RT, 1987, p.55. 
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Note-se tal tendência também aqui no Brasil,  a exemplo de sentença proferida pelo 

Tribunal de Alçada Civil de São Paulo no julgamento de uma apelação transcrita por Susy 

Elizabeth Cavalcante Koury:5 

“A assertiva de que a pessoa da sociedade não se confunde com as pessoas 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 de juiz procurando 

esclarecer os fatos para ajusta-los ao direito”. 

Encerrando este bloco e comungando do pensamento da estudiosa Drª Maria Lúcia 

Bressane Cruz 6  em artigo publicado na internet , concluímos que do exposto podemos 

sintetizar três grandes princípios que deverão nortear a aplicação da desconsideração, quais 

sejam: 

1º) Utilização abusiva da personalidade jurídica da sociedade com o propósito de se 

furtar ao cumprimento de obrigação contratual ou legal ou mesmo fraudar terceiros; 

2º) Para impedir violação das normas de direito societário; 

3º) Quando houver evidência de que a sociedade é apenas um alter ego do sócio que 

na verdade se trata de um super-sócio que age em proveito próprio em nome da pessoa 

jurídica. 

É de se considerar que, da mesma forma que o Direito atribui autonomia à pessoa 

jurídica, com a consequente limitação da responsabilidade dos sócios, deve desenvolver 

mecanismos que freiem o uso abusivo da personalidade jurídica, restringindo a autonomia de 

um lado e a limitação de outro. 

 

 

                                            
5
 Op.cit, p.68 

 
6
 CRUZ, Maria Lúcia Bressane Cruz.Desconsideração da Pessoa Jurídica. 
Disponível na Internet via kplus.cosmo.com.Br.Arquivo recuperado em 
24/10/2001. 
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3. A Teoria da Desconsideração no Direito Brasileiro 

A teoria da desconsideração foi introduzida no Brasil pelo trabalho altamente 

meritório do insigne Prof. Rubens Requião, numa conferência proferida na Faculdade de 

Direito da Universidade Federal do Paraná, com posterior publicação de artigo histórico na 

Revista dos Tribunais(RT 410/12) em 1969:7 

Em tal trabalho o Prof. Rubens Requião faz referência às obras de Piero Verrucoli e de 

Rolf Serick, este último o primeiro a sistematizar a teoria da desconsideração da pessoa 

jurídica, e por isso tido como o pai da doutrina.  Tais  obras foram determinantes na 

divulgação da doutrina. Há leis e inúmeras decisões judiciais que tomaram por base os 

ensinamentos de SERICK e VERRUCOLI. 

Também se destacaram no estudo da teoria Maurice Wormser, Fábio Konder 

Comparato e Tulio Ascarelli. 

No nosso ordenamento jurídico há instrumentos normativos que, se não autorizam a 

aplicação da teoria da desconsideração, pelo menos foram redigidos nos moldes da mesma. 

Vejamos alguns: 

 

• Consolidação da Leis do Trabalho (Dec. Lei nº 5.452 de 01/05/1943) – no 

seu art. 2º, § 2º dispõe: “sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 

cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, 

controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou 

de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de 

                                                                                                                                        

 
7
 Ressalte-se, porém, que antes do aporte de tal doutrina neste País, a 
Consolidação das Leis trabalhistas(Decreto-Lei 5.452/43) já previa em seu 
art. 2º, § 2º a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, 
apesar de tal dispositivo ser bem generalista. 
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emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 

subordinadas”. 

 

Acerca deste dispositivo argumentou o doutrinador Délio Maranhão, citado por 

Amador Paes de Almeida: “...há a prevalência da realidade social sobre o formalismo 

normativo, abstraindo a autonomia jurídica das sociedades do grupo e a noção da 

personalidade jurídica”.8 

Entretanto, por não exigir a presença de elemento doloso,  no caso a prova de ter 

havido fraude ou abuso de direito, alguns doutrinadores e aplicadores da lei não encaram tal 

instrumento normativo como sendo autorizativo da adoção da teoria da desconsideração. 

Vêem emergir do mesmo apenas o instituto da solidariedade. 

 

• Código de Defesa do Consumidor  (Lei 8.078 de 11/09/1990, em vigor a 

partir de 11/03/1991) – houve uma evolução da teoria da desconsideração com 

a edição do art. 28 dessa Lei que dispõe, in verbis: “art.28 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”. 

 

                                            
8
 ALMEIDA, Amador Paes de, Execução de Bens dos Sócios, 3ª edição, 

Ed.Saraiva, 2000, SP, p.157 
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Observamos acerca do normativo supra que a evolução da teoria se deu, vez que os 

critérios deixaram de ser apenas subjetivos, requerendo a existência do elemento doloso – a 

fraude – e passaram para o campo da objetividade aplicando-se aos processos de insolvência, 

o estado falimentar, encerramento da atividade mercantil, entre outros. 

 

• Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605 de 12/02/1998) – dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas para os ilícitos de cunho ambiental. Reza o 

seu art. 4º: “Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à 

qualidade do meio ambiente”. 

 

• Projeto do novo Código Civil 9– este sim, entrando em vigor representará 

importante avanço para a consagração da teoria da desconsideração aqui no 

Brasil. Dispõe o seu art. 50: 

 

“A pessoa jurídica não pode ser desvirtuada dos fins estabelecidos no 

ato constitutivo, para servir de instrumento ou cobertura à prática de 

atos ilícitos, ou abusivos, caso em que poderá o juiz, a requerimento 

de qualquer dos sócios ou do Ministério Público, decretar a exclusão 

do sócio responsável, ou tais sejam as circunstâncias, a dissolução da 

sociedade. 

Parágrafo Único. Neste caso, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, 

responderão, conjuntamente com os da pessoa jurídica, os bens pessoais do 

                                            
9
 O texto do parágrafo supra resultou de emenda ao projeto do código civil 
elaborada pelo Relator Bernardo Cabral, que se norteou pelas peças 
doutrinárias clássicas produzidas pelos excelsos doutrinadores Rubens 
Requião, José Lamartine Correa de Oliveira e Fábio Konder Comparato. 
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administrador ou representante que dela se houver utilizado de maneira 

fraudulenta ou abusiva, salvo se norma especial determinar a 

responsabilidade solidária de todos os membros da administração.” 

O parágrafo supra sintetiza com precisão o espírito da desconsideração da 

personalidade jurídica, o mesmo não se podendo dizendo do caput do dispositivo, o qual 

prevê a dissolução da sociedade, solução não objetivada por aquela teoria. 
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CAPÍTULO III 

 

MECANISMOS LEGAIS DE CORREÇÃO DOS DESVIOS DE FUNÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA 

 

Dispomos no nosso direito pátrio de alguns mecanismos legais que por vezes limitam 

ou mesmo relativizam a autonomia da pessoa jurídica, fazendo emergir a figura da 

responsabilidade jurídica ora solidária, ora subsidiária, ora pessoal de terceiros. 

Tais remédios jurídicos podem ser entendidos como pressupostos para a aplicação da 

TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO, apesar de que fazem referência a situações em que os 

atos jurídicos são defeituosos, como os decorrentes da fraude, dolo e simulação que, a rigor, 

não ensejariam a adoção de tal DOUTRINA. 

Ter-se-ia na verdade hipóteses de desconsideração dos próprios atos jurídicos por 

terem sido praticados com violação de normas do direito positivo. 

No entanto, como tem havido alguma resistência por parte dos juízes e tribunais em 

aplicar tais providências reparadoras existentes em nosso direito posto, conclamando o 

preceito do art. 20 do CC, tem-se recorrido à aplicação da desconsideração até como forma de 

implementar aqueles remédios jurídicos. 

Há estudiosos que entendem ser absolutamente ilógico conclamar a aplicação da teoria 

da desconsideração nesses casos, e especialmente em se tratando da figura da solidariedade, 

vez que esta requer a existência da pessoa jurídica para ser invocada e não a sua 

desconsideração. 

Neste momento fazemos um breve parêntese para destacar a importância do papel 

desempenhado pelo juiz na aplicação da lei, transcrevendo citação de Ramalhete: “Leis não 
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são o Direito nem o esgotam. Apenas manifestam-no. São portanto passíveis de receber 

interpretação construtiva, para dedução da norma pelo aplicador”.10 

 

Vejamos então alguns dos mecanismos legais do nosso direito pátrio redigidos nos 

moldes da TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO, também conhecidos como 

DESCONSIDERAÇÃO OBJETIVA: 

� Lei das Sociedades Anônimas(Lei 6.404/76) – no seu art. 117 prevê a responsabilidade do 

acionista controlador por atos praticados com abuso de poder, como também a 

responsabilidade do administrador por atos praticados com culpa ou dolo, ou com 

violação da lei ou estatuto(art.158); 

� Lei do Sistema Financeiro(Lei 4.595/64) – no seu art. 34 restringe determinadas operações 

entre a pessoa jurídica e seus administradores, bem como com outras pessoas jurídicas das 

quais tais administradores tenham participação societária. 

� Lei de Repressão ao Abuso do Poder Econômico(Lei 4.137/62) – no seu art. 6º estabelece 

a responsabilidade civil e criminal de diretores e gerentes por abusos cometidos em nome 

da pessoa jurídica que venham oferecer restrições à livre concorrência e proporcionar 

aumento arbitrário de lucros. 

� Lei de Falências(Dec.-lei 7.661/45) – em seus arts 5º e 6º  prevê ação revocatória como 

meio hábil de recomposição do patrimônio da falida(confusão do patrimônio da sociedade 

falida com o dos diretores); 

� IPI(Dec.Lei 1.736/79) – em seu art. 8º prevê a responsabilidade solidária com o sujeito 

passivo da obrigação tributária  das acionistas controladores, diretores, gerentes ou 

representantes da pessoa jurídica de direito privado, pelos créditos tributários decorrentes 

do não recolhimento do imposto no prazo legal. 

                                            
10
 RAMALHETE, Clóvis.”Sistema de legalidade na desconsideração da      

personalidade jurídica, Revista Forense, RJ, 293:79-82, 1986 JAN/MAR. 
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� Imposto de Renda(Dec. 84.450/80-Regulamento do Imposto de Renda) – em seus arts 367 

a 374 disciplinam  a repressão à distribuição disfarçada de lucros. 

� Lei 6.024/74 – nos arts 36 e 40 declara a indisponibilidade dos bens pessoais dos 

administradores de instituições financeiras em liquidação extrajudicial ou em falência, 

criando a responsabilidade solidária para tais administradores, até que se cumpram as 

obrigações por eles assumidas em nome da pessoa jurídica. 

� Dec. 3.708/19 – no art. 10 disciplina as sociedades mercantis por cotas. Estabelece a 

responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios-gerentes ou dos que derem nome à firma 

perante a sociedade e terceiros, pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com 

violação do contrato ou da lei. 

� Lei da Sonegação Fiscal(Lei 4.429/65) – reza o art. 6º :”Quando se tratar de pessoa 

jurídica, a responsabilidade penal pelas infrações previstas nesta Lei será de todos os que, 

direta ou indiretamente ligados à mesma, de modo permanente ou eventual, tenham 

praticado ou concorrido para a prática da Sonegação Fiscal. 

� Lei de Usura(Decreto 22.626/33) – em seu art. 13, § Único também faz referência à 

responsabilidade penal dos representantes como co-autores. 

� Lei do PROER - Programa de Apoio à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 

Financeiro(lei 9.447/97) – dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de 

instituições sob intervenção ou em liquidação extrajudicial.  
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CAPÍTULO IV 

 

A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 

APLICADA NO ÂMBITO DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

São muitas as “amarras” conferidas pela estrutura do nosso direito que limitam a 

aplicação da teoria, especialmente em matéria tributária, a despeito de sua reconhecida 

excepcionalidade. 

Isto está sendo muito discutido e debatido nos dias de hoje já que pululam casos de 

pessoas que, protegidas pela irresponsabilidade quanto às dívidas da sociedade, salvo até o 

limite do capital social, têm como atividade profissional a instituição sucessiva de sociedades 

que fraudam a Fazenda Pública. Elas constituem as sociedades sem patrimônio sólido, 

auferem seus rendimentos e as deixam insolventes para com o Estado. 

Por outro lado, há toda uma estrutura de princípios-valores como a segurança jurídica, 

a certeza e a previsibilidade que sustentam o Direito Tributário e enfraquece as tentativas de 

aplicação de outros princípios talqualmente importantes tais como o da igualdade-justiça 

individual, o da funcionalidade e da adaptação às mutações sociais. É que aqueles princípios 

são prevalentes à luz da Constituição Federal. 

No brilhante estudo desenvolvido pelo Prof. Marçal Justen Filho acerca da matéria, ele 

deixa claro que não poderia ser de outra forma, vez que a atividade da tributação não encontra 

fundamento nem na noção de ilicitude nem na idéia de comutatividade, daí seria uma 

temeridade se a matéria tributária não estivesse sujeita a uma estrita legalidade. Argumentou: 

 “Por atenção a essa odiosidade da tributação, é conquista da    civilização ocidental a sujeição 

da potestade tributária a uma estrita legalidade. Mais do que em qualquer outro ramo do 
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direito, no direito tributário é a lei que determina estritamente as faculdades do sujeito ativo e 

os seus devedores”.11 

Vê-se que não será fácil estabelecer um modelo teórico para a aplicação da teoria da 

desconsideração em matéria tributária, por se tratar de um conceito intimamente relacionado 

com o funcionamento da pessoa jurídica, deixando pouca margem para definições 

apriorísticas de casos. 

Há doutrinadores, no entanto, que entendem ser possível a aplicação da teoria em 

terreno do direito tributário, porém apenas em se tratando de empresas agrupadas. 

Citado por Rubens Requião12, Rolf Serick em sua monografia acerca do tema declarou 

que a doutrina da desconsideração tem acentuada aplicação em foro do direito tributário, para 

coartar a sonegação e evasão de impostos, quando se usa a personalidade da sociedade 

comercial como anteparo. 

Em sua notável obra já citada neste trabalho, Suzy Elizabeth Cavalcante Koury 

assevera que a expansão dos grupos econômicos conduziu à necessidade de aplicação da 

desconsideração da pessoa jurídica em matéria tributária. Tornou-se muito comum a 

existência de várias empresas dotadas de personalidades jurídicas próprias cujos gestores são 

mantidos apenas aparentemente, vez que na realidade formam um só grupo. Para esses casos, 

em nome da garantia do crédito tributário pelo Estado é extremamente providencial a 

aplicação da teoria da desconsideração. 

Cita o pensamento de FONROUGE: 

“O princípio de que o direito financeiro deve levar em conta realidades econômicas, 

antes que exterioridades jurídicas, e o fato de que a organização econômica 

contemporânea se caracteriza pela criação de grandes empresas, explicam que se 

                                            
11
 FILHO, Marçal Justen, ob.cit., p.107/108 

12
 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, 1º vol.,Ed.Saraiva,13ª 

Ed.,1982, p.272.  
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preste maior atenção aos aspectos jurídicos e tributários dos grandes conglomerados 

industriais ou comerciais.”13 

No direito tributário estrangeiro como no inglês, alemão e suíço observa-se com ênfase 

a realidade subjacente às pessoas jurídicas, já havendo em alguns ordenamentos jurídicos 

previsão de adoção da TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO como resultado da aplicação do 

critério econômico de interpretação. 

Neste ponto faremos uma digressão pelos caminhos da interpretação econômica , por 

ser ela uma alternativa para se corrigir situações anômalas em que o contribuinte abusa da 

forma jurídica para se furtar ao pagamento do tributo, ou seja, a interpretação econômica 

prepara terreno para a desconsideração da pessoa jurídica. 

A tarefa básica, portanto, da Interpretação Econômica da Lei Tributária é justamente 

identificar a relação econômica subjacente, concluindo pela incidência do tributo, por haver 

um substrato econômico. 

Expoentes da melhor doutrina tributária entendem ser o critério econômico o que 

melhor se adequa à determinação do sujeito passivo tributário. BECKER assegurou acerca do 

tema: 

 “ o tributo deve ser cobrado da pessoa que esteja em relação econômica com o ato, 

fato ou negócio que dá origem à tributação; por outras palavras; o tributo deve ser 

cobrado da pessoa que tira uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio 

tributado.”14 

Este também é o pensamento do insigne tributarista Rubens Gomes de Souza, um dos 

doutrinadores que melhor sistematizou a sujeição tributária no nosso Direito15 

                                            
13 FONROUGE, C.M. Giuliani, Conceitos de Direito tributário, trad. Por 
Geraldo Ataliba e Marco Aurélio Greco, São Paulo,Lael,1973, os.103/104 
 
14 BECKER,Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário,São 
Paulo,Ed.Saraiva,1972,p.486 
 
15 SOUZA, Rubens Gomes de,Compêndio de Legislação Tributária, São 
Paulo,Resenha Tributária, 1975, os.83/84 
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Outra não é a interpretação do não menos ilustre tributarista Ruy Barbosa Nogueira, 

que nos ensina: 

“Pode-se dizer, então, que o contribuinte é a pessoa ligada materialmente ao evento 

tributado, e essa sua vinculação ao fato econômico tributado explica-se po0r duas 

razões básicas: 1ª) é a vantagem decorrente do fato que vai possibilitar o pagamento 

do tributo; e 2ª) dessa forma, atende-se ao princípio fundamental de justiça 

tributária, qual seja, o da capacidade contributiva.”16 

Da aplicação do critério econômico chega-se ao sujeito tributário passivo direto, ou 

seja, identifica-se a figura do contribuinte. 

Trazemos também à baila os ensinamentos do memorável Prof.José Lamartine Correa 

de Oliveira citado pelo estudioso Dr. André Nigre em artigo publicado na 

internet(wwwlegiscenter.com.br em 24/10/2001): 

“... os problemas ditos de desconsideração envolvem freqüentemente um problema de 

imputação. O que importa basicamente é a verificação da resposta adequada à 

seguinte pergunta: no caso em exame foi realmente a pessoa jurídica que agiu, ou foi 

ela mero instrumento nas mãos de umas/outras pessoas, físicas ou jurídicas?... Se é 

verdade uma outra pessoa que está a agir, utilizando a pessoa jurídica como escudo, e 

se é essa utilização da pessoa jurídica, fora de sua função, que está tornando possível o 

resultado contrário à Lei, ao contrato ou às coordenadas axiológicas fundamentais da 

ordem jurídica(bons costumes, ordem pública), é necessário fazer com que a 

imputação se faça com predomínio da realidade sobre a aparência.”17 

No entanto, há uma vasta gama de renomados doutrinadores que se opõem à 

interpretação econômica da lei tributária a exemplo dos professores Sacha Calmon Navarro 

Coelho,  Bilac Pinto, Johnson Barbosa Nogueira, Alfredo Augusto Becker, Alberto Pinheiro 

Xavier, Mizabel Derzi, Gilberto de Ulhôa Canto e outros. Inicialmente por entenderem que 

                                            
16 NOGUEIRA, Ruy Barbosa, Curso de Direito Tributário, 7ª edição, São Paulo, 
Ed.Saraiva, 1986,p.157. 
 
17 OLIVEIRA,José Lamartine Correia de, A Dupla Crise da Pessoa Jurídica, 
Ed.Saraiva, 1949 
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toda interpretação da lei é de natureza jurídica e depois o argumento de que o princípio da 

legalidade da tributação como estabelecido em nosso ordenamento jurídico, em que os 

elementos estruturais do tributo são cabalmente descritos, inibiria qualquer tentativa de uma 

interpretação extensiva. 

Entendemos ser oportuno explorarmos um pouco mais o tema da interpretação 

econômica,  especialmente após a edição da Lei Complementar nº 104/2001 que, ao alterar o 

Código Tributário Nacional acrescentando o Parágrafo Único ao art. 116, traz no seu bojo 

uma semente para se cultivar tal forma de interpretação da lei tributária. 

Vale ressaltar que,  antes da alteração acima mencionada, o CTN não acolhia a tese da 

interpretação econômica, a julgar pela redação do seu art. 110 que se firma como um limite ao 

legislador, conforme observou o célebre tributarista Aliomar Baleeiro. Diz o referido artigo, 

in verbis: 

“Art.110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o 

alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 

expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas 

Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal  

ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.” 

Ainda acerca da interpretação econômica, temos que, reunindo doutrina nacional e 

estrangeira,  chegou-se a oito variantes conceituais, quais sejam: 

1ª) Ênfase da substância econômica com preterição da forma jurídica. Trata-se da 

formulação original da teoria da interpretação econômica e é a mais comum. Pesquisa-

se qual o elemento econômico subjacente dos atos negociais do contribuinte que 

utiliza de forma jurídica anormal ou atípica do direito privado. 
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2ª) Utilização de conceitos próprios do Direito Tributário.  

Considerando-se a autonomia estrutural do Direito Tributário, esta corrente propõe 

que os conceitos civilistas não sejam utilizados pelo intérprete mas apenas o 

significado de institutos e conceitos sob a ótica da elaboração do Direito tributário. 

3ª) Busca de identidade de efeitos econômicos. 

Propõe esta corrente uma espécie de isonomia tributária em razão dos efeitos 

econômicos semelhantes, mesmo sendo diferentes os fatos tributários. É a variante 

conceitual mais criticada e combatida. 

4ª) Combate ao abuso de formas do Direito Privado. 

Esta corrente propõe a interpretação econômica para as situações em que o 

contribuinte utiliza-se de forma atípica ou abusiva para obter uma vantagem 

fiscal(evasão), quando a adoção de forma jurídico-privada correta não traria. Introduz, 

portanto, uma apreciação valorativa na tarefa da interpretação. 

5ª) Introdução da teoria do abuso de direito no Direito Tributário. 

Esta variante é desfavorável à interpretação econômica e pretende combate-la. 

Destaca-se o pensamento do insigne mestre Alfredo Augusto Becker que assegura: 

“Aqueles que negam a liceidade da evasão fiscal e, na sua ocorrência, recomendam a 

abstração da estrutura jurídica(a realidade jurídica) e a aceitação apenas da realidade 

econômica, introduzem, empiricamente, no Direito Tributário, a Teoria do abuso de 

Direito e todas as confusões e erros jurídicos que ela costuma gerar”.18 

6ª) Mera interpretação teleológica. 

Alguns doutrinadores entendem que a interpretação segundo a realidade econômica 

nada mais é do que a interpretação jurídica de caráter teleológico. 

7ª) Valoração dos fatos. 

                                            
18 BECKER, Alfredo Augusto, Teoria Geral do Direito Tributário, Saraiva, 2ª 
ed., 1972, p.126  
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Esta concepção não está bem definida. Talvez seja uma valoração política de uma 

realidade econômica 

8ª) Interpretação do fato. 

Como resultado de estudos desenvolvidos no II Curso de Especialização em Direito 

Tributário promovido pela PUC-SP/1971, chegou-se à conclusão de que a 

interpretação econômica se presta a identificar as nuances da situação fática para daí 

adaptá-la à norma jurídica que mais se aproxime. Portanto, a interpretação econômica 

é aplicável à qualificação jurídica dos fatos e não à interpretação da lei. 

Resumindo, o que sobressai do pensamento dos defensores bem como dos opositores 

da doutrina da interpretação econômica,  estabelecendo um ponto de comunhão entre os 

vários enfoques abordados, é a reação ao normativismo e ao  conceptualismo , que estreita as 

possibilidades de interpretação do Direito Tributário. 

Passaremos agora à análise do Código Tributário Nacional , arcabouço da legislação 

tributária pátria, numa tentativa de encontrar resposta a uma das indagações inspiradoras deste 

trabalho: haverá em nosso ordenamento jurídico autorização para a DESCONSIDERAÇÃO 

DA PESSOA JURÍDICA em matéria tributária? 

Estudiosos de destaque entendem que sim, a exemplo da Mestra Flávia Lefèvre 

Guimarães que em sua notável obra A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código 

do Consumidor19 faz referência aos arts. 124 e 135 do CTN como sendo autorizadores da 

teoria da desconsideração, é certo que de forma muita restrita, pensamento também esposado 

                                                                                                                                        

 
19 GUIMARÃES, Flávia Lefèvre, Desconsideração da Personalidade Jurídica no 
Código do Consumidor – Aspectos Processuais, Max Limonad, 1998, São Paulo, 
p.37 
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pelo Mestre Renato Martins Prates em sua obra Interpretação Tributária e a questão da 

evasão fiscal.20 

O art. 124 e incisos do CTN estabelece, in verbis: 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal; 

II –  as pessoas expressamente designadas por lei. 

 

O traço do inciso I do dispositivo em destaque, ao nosso ver, pode conduzir a uma 

interpretação própria da teoria da desconsideração, invocando a prevalência da realidade 

factual sobre a normativa, vez que ao dispor “... pessoas que tenham interesse comum na 

situação...” amplia o leque de possíveis devedores, já que o instituto da solidariedade,  que 

intitula a Seção do CTN do qual este artigo faz parte, não objetiva incluir um terceiro no pólo 

passivo da obrigação tributária,  como já disse o Prof.Paulo de Barros Carvalho21, mas 

disciplinar a forma de participação e grau de responsabilidade daqueles sujeitos que já 

compõem o pólo passivo, por haver um vínculo obrigatório com o fato gerador. 

Na realidade, a solidariedade resultante da aplicação do art. 124. inc. I do CTN é de 

natureza presumida, vez que não há norma expressa disciplinando sua instalação.  

Sendo assim, sempre que houver um nexo entre duas ou mais pessoas resultante da 

realização em comum e com mútuo interesse de fato tributável, estaremos diante de situação 

em que, especialmente em se tratando de grupos econômicos, poderá ser argüida tanto a 

solidariedade como a desconsideração da pessoa jurídica. 

Com muita propriedade afirmou ainda o emérito Prof. Paulo de Barros Carvalho:  

                                            
20PRATES,Renato Martins, Interpretação Tributária e a questão da 
evasãofiscal, Del Rey, Belo Horizonte, 1992, p.110  
 
21CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, Saraiva, 1985 
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“O interesse comum a que aludem várias legislações(entre elas a brasileira), não é 

critério adequado para identificar a solidariedade. Esta ocorrerá tão-somente na 

circunstância de existir uma relação obrigacional, em que dois ou mais sujeitos de 

direito se encontram compelidos a satisfazer a integridade da prestação”.22 

Ressalte-se que tal interpretação deverá se dar de forma sistemática e bem restrita, 

especialmente se em cotejo com o inc.II do Parágrafo Único do art. 121 do CTN que 

determina: “ Art.121.Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: ...II – 

responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 

disposição expressa de lei.” 

Quanto ao inciso II do dispositivo em estudo(art. 124 do CTN) temos que a lei definirá 

expressamente as situações de solidariedade entre sujeitos passivos quaisquer, com o óbice do 

art. 128 do mesmo diploma legal que permite ao legislador atribuir a responsabilidade pelo 

crédito tributário a terceira pessoa, contanto que esta tenha participado da ocorrência do fato 

típico. 

Passaremos agora à análise do art. 135 que estabelece , in verbis: 

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. 

 

Trataremos da figura do RESPONSÁVEL LEGAL TRIBUTÁRIO numa visão 

processual que em alguns casos trata-se de mera representação regulada pelo Código Civil, já 

                                            
22 CARVALHO, Paulo de Barros, Repertório IOB de Jurisprudência – 1ª quinzena 
de Junho de 1996 – nº 11/96, p.255     
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que o Código Tributário Nacional declara que a capacidade tributária independe da 

capacidade civil das pessoas naturais(art. 126, inc.I), a exemplo do menor que pode compor o 

pólo passivo da relação tributária, no entanto a legislação civil não o reconhece como apto a 

responder por todos os seus atos. 

E mesmo os demais dispositivos do artigo retro mencionado ao disciplinar o âmbito da 

capacidade tributária, atribui legitimação passiva a entes não previstos entre os contemplados 

com personalidade jurídica. A forma como vai acontecer o fato tributário é que determinará o 

nexo abstrato que vinculará a figura do responsável tributário.  

É que o legislador tributário está credenciado a descrever o fato jurídico da forma que 

entender mais apropriada, porém com efeitos unicamente TRIBUTÁRIOS; de outra forma 

não poderia ser,  pois o direito tributário não possui prerrogativa de criar ou modificar noções, 

categorias ou institutos de outros ramos do direito. 

Aqui vale ressaltar que a natureza da responsabilidade atribuída pelo CTN é 

fundamentalmente objetiva, como ficou evidenciado da leitura do seu art. 136, in verbis: 

”Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação 

tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e 

extensão dos efeitos do ato”. 

Nessa linha de pensamento se posiciona o ilustre civilista Washington de Barros 

Monteiro, citado por Gilberto Etchaluz Villela: 23 

“A tendência atual do direito, observa Ripert, manifesta-se no sentido de substituir 

a idéia da responsabilidade pela idéia da reparação, a idéia da culpa pela idéia do 

risco, a responsabilidade subjetiva pela responsabilidade objetiva”. 

Há que se salientar que a lei diz que são “pessoalmente” responsáveis, mas não diz que 

sejam os únicos responsáveis.  Alguns autores entendem que a exclusão da responsabilidade 

                                            
23 VILLELA, Gilberto Etchaluz, A Responsabilidade Tributária, Ed.Livraria do 
Advogado, Porto Alegre, 2001, pg.24.  
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da pessoa jurídica não existe por não estar expressa. E, adicionalmente, temos que a 

responsabilidade do contribuinte é resultante de sua condição juridicamente estabelecida de 

sujeito passivo direto da relação tributária. 

Por outro lado, mesmo entendendo que o legislador quis responsabilizar o agente-

administrador pela conduta irregular, que agiu com “excesso de poderes ou infração à lei, 

contrato social ou estatutos”, a exclusão da responsabilidade da administrada representaria 

agressão aos princípios de não-locupletação e de moralidade, aliados aos altos interesses 

sociais do Estado, vez que o débito certamente não seria satisfeito pelo agente administrador. 

Dessa forma, administrador e administrado deverão responder conjuntamente pela 

satisfação do débito tributário para com o Estado, numa forma de solidariedade. 

Há outra corrente que interpreta o art. 135 do CTN entendendo que, em sendo provada 

a conduta ilegítima e muitas vezes ilícita do agente-administrador, aqui entendido as pessoas 

enumeradas nos arts. 134 e 135 do CTN, não há solidariedade, devendo ser responsabilizado 

pelo débito a que deu causa, com exclusividade. 

Aqui fazemos uma digressão pelo campo da caracterização do ilícito tributário no que 

há de mais polêmico: O não cumprimento de obrigação tributária, ou seja, a mora da empresa 

em recolher o tributo,  por si só ensejaria a aplicação do previsto no art. 135,  ou teria que 

estar presente o elemento subjetivo do dolo, efetivamente comprovado no sentido de 

extrapolar poderes ou fraudar a lei? 

Concluímos que o não cumprimento de obrigação tributária, por si só configura ilícito 

coibido pelos consectários da mora. Porém, não foi esse ilícito simples que o legislador quis 

imprimir na redação do art. 135 do CTN, e sim aquele ilícito deliberado, assinalado pelo 

elemento subjetivo do dolo que fundamenta a fraude ou o excesso de poderes. 
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 Há que se ter o elemento subjetivo doloso efetivamente comprovado para a aplicação 

do art. 135 do CTN e, portanto, a possibilidade de se argüir a TEORIA DA 

DESCONSIDERAÇÃO vez que se depreende do estudo realizado que o artigo 135 retira a 

solidariedade do artigo 134, melhor dizendo, a responsabilidade passa a ser atribuída a 

terceiros, liberando a pessoa jurídica e seus dependentes e representantes do pólo passivo da 

relação processual de cobrança tributária. 

 

1. Momento para Aplicação da Teoria da Desconsideração 

Identificada que seja a situação ensejadora de aplicação da Teoria da  

Desconsideração, ainda temos pela frente outro impasse que é: em que estágio poder-se-ia 

arguí-la? 

 Analisando Relatório do Grupo Fisco, resultado de debate promovido pelo Fórum 

Nacional do Fisco acerca do Projeto de Lei Complementar do Senado nº 646/99(O Código de 

Defesa do Contribuinte),  verificamos que ao se comentar o Art. 16 de tal instrumento, que 

trata exatamente do instituto da DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, 

consensou-se(grupo fisco) ser viável a sua aplicação ainda em foro da Administração Pública, 

no decurso do Processo Administrativo-Fiscal, pelo fato de que tal processo não é definitivo. 

Ao se estabelecer o contraditório o contribuinte terá oportunidade de se defender e mesmo de 

escolher a via de postulação - se administrativa ou judicial.  Ademais,  a Administração tem 

legitimidade para decidir vez que possui um órgão julgador paritário, e agora mais 

recentemente a prerrogativa trazida pela Lei Complementar 104/2001 que insere o § Único ao 

art. 116 do CTN-Lei 5.172/66 que assegura, in verbis:  

“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 
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elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os 

procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”. 

Adicionalmente, estará se constituindo o crédito tributário em nome dos verdadeiros 

responsáveis e beneficiários da empresa que se acobertaram  através de interpostas pessoas, os 

propalados LARANJAS, o que resguardará a Administração Tributária do risco de ficar 

impossibilitada de efetuar o lançamento de tal crédito por força do instituto da decadência 

cujo prazo estará fluindo. 

Entretanto, é maior o contingente dos pensadores e estudiosos do direito que entendem 

ser inaplicável  o instituto da  desconsideração da pessoa jurídica em sede do Processo 

Administrativo-Fiscal , ou seja, só o Poder Judiciário estaria apto a decidir pela existência ou 

não de determinada relação jurídica em razão da  previsão legal do Art. 4º, inciso I do CPC. 

Nesse contingente de operadores do direito ainda há divergência em como se aplicar a 

teoria da desconsideração nas execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública. Alguns 

entendem não ser necessário processo de cognição apartado do processo de execução. Tendo 

sido comprovada a fraude, desnecessário se tornaria o processo de conhecimento. Como 

exemplo transcrevemos parecer do Ministro Ruy Rosado de Aguiar(Recurso Especial nº 

86.502/SP, publicado no DJ de 26/08/96), citado por  Flávia Lefèvre Guimarães: 24 

 “... , condicionar a aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica a 

prévio pronunciamento judicial importa torná-la inteiramente inoperante pelo 

retardamento de medidas cuja eficiência e utilidade depende de sua rápida 

efetivação”. 

 Outros juristas já entendem ser necessário o devido processo legal de conhecimento 

para a identificação do real devedor e da fraude praticada. 

                                            
24 Ob.cit, p.168/169 
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 Comungando desse pensamento se posicionam vários operadores do direito, e para 

exemplificar transcrevemos  trecho de arrojada ementa produzida pelo Juiz Sena Rebouças 

publicada na RT 657/120 cujo teor é o seguinte: 

“A doutrina da superação ou desconsideração da personalidade jurídica traz 

questão de alta indagação,  exigente do devido processo legal para a expedição de 

um provimento extravagante, que justifique invadir a barreira do art. 20 do CC. 

Não é resultado que se alcance em simples despacho ordinatório da execução, do 

arresto ou do mandado de segurança, todos de cognição superficial.” 

Entretanto, no decorrer de nossas investigações, identificamos diversos processos na 

esfera das execuções fiscais promovidas pelas fazendas públicas em que a teoria da 

desconsideração foi invocada por ter sido constatada a ocorrência de ABUSO DE DIREITO, 

EXCESSO DE PODER, VIOLAÇÃO DA LEI, TRANSGRESSÃO DO CONTRATO 

SOCIAL OU DO ESTATUTO ou por sido cometido ATO ILÍCITO. 

Transcrevemos algumas dessas ementas para ilustração desta pesquisa: 

 

2. Jurisprudência 

� “O sócio-gerente, de acordo com o art. 135 do CTN, é responsável pelas 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração da lei, 

considerando como tal a dissolução irregular da sociedade sem o pagamento 

dos impostos devidos”(STJ, 2ª T RESP 7745-SP Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 

10/04/1991); 

� A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica ou Doutrina da 

Penetração busca atingir atos de malícia e prejuízo. A jurisprudência aplica 

essa teoria quando a sociedade acoberta a figura do sócio e torna-se 

instrumento de fraude(RT 479/194; 552/181; Ap.458.453/6, 4ª C, Rel. 

Octaviano Lobo) ... Há necessidade de demonstração que os sócios agiram 
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dolosamente ... que a sociedade foi usada como biombo para prejudicar 

terceiros, ficando o patrimônio dos sócios astuciosos longe do alcance do 

processo de execução.”(Juiz Octaviano Santos Lobo, 1º TAC, AI 554.563/3, 4ª 

C, j.27/10/1993) cit. In RT 708, p.117. 

� “A teor do inciso III do art.135 do CTN, são pessoalmente responsáveis pelos 

créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados 

com infração de lei por parte de pessoas jurídicas de direito privado os seus 

sócios gerentes, sendo desnecessária a inclusão do nome destes na certidão da 

dívida ativa”(TJPR, 3ª Câm. AI 18.992-8, 11/08/1992, rel.Des. Nunes do 

Nascimento). 

� “Constitui infração da lei e do contrato, com a conseqüente responsabilidade 

do sócio-gerente, o desaparecimento da sociedade sem sua prévia dissolução 

legal e sem o pagamento das dívidas tributárias”(STF, 2ª Turma, RE 115.652-0 

RJ, Rel.Min.Djaci Falcão, DJU, 23/03/1988).  

� “... A Doutrina do superamento da personalidade jurídica tem por escopo 

impedir a consumação de abusos e fraudes.”(2º TACIVIL – 8ª Câm.; Ag. de 

Instr.nº 505.963-0/0-Mogi-Guaçu; Rel.Renzo Leonardi; j.18.09.1997) AASP, 

Ementário, 2037/93e. 

� Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica quando os sócios 

tenham se valido da sociedade para se isentarem da responsabilidade pelo 

pagamento das obrigações decorrentes dos negócios que os beneficiaram direta 

e pessoalmente.”(2º TACIVIL – 2ª T.;Ap.c/Rev. n º 436.097-0/00-São 

Paulo;Rel.Juiz Laerte Sampaio;j.27.06.95) AASP, Ementário 2031/83e. 

� Ante a extinção irregular da sociedade, que restou sem patrimônio para fazer 

face aos débitos pendentes, respondem os bens particulares dos sócios, 
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desconsiderando-se, para esse efeito, a personalidade jurídica da devedora.”(2º 

TACIVIL – Ap. s/ Rev 502.922-6ª Câm. Rel.Juiz Paulo Hungria – 

j.03.12.1997) AASP, Ementário 2052/3. 
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CONCLUSÃO 

 

Percebemos ao longo desta pesquisa que os mestres que mais influenciaram e 

interpretaram o nosso direito tributário o fizeram dentro de uma concepção civilista, 

defendendo e protegendo o indivíduo-contribuinte, embora todos sabendo e reconhecendo as 

necessidades sociais do Estado-arrecadador. 

 Poucos são os que defendem uma exegese social das normas tributárias. 

 Dentre outras considerações, ponderam que não é sensato ficar indiferente à 

longevidade do instituto da pessoa jurídica que o faz ser considerado como uma das mais bem 

sucedidas criações do pensamento jurídico. 

 Mais enfaticamente argumentam outros de que não podemos olvidar que a teoria da 

desconsideração da pessoa jurídica tem por berço países que não possuem os mesmos valores 

e traços jurídicos que os nossos, e cuja cultura jurídica é lastreada pela jurisprudência e pela 

doutrina, não havendo primado da lei sobre as demais fontes de direito. Daí que uma 

transposição precipitada de conceitos poderia ter repercussões negativas. 

 Percebe-se que a adoção do instituto da desconsideração envolve uma questão 

ideológica, vez que sempre um valor ou interesse específico será tomado em detrimento de 

outros valores ou interesses específicos. As hipóteses para a desconsideração serão tão 

variáveis quanto diversas sejam as concepções ideológicas de cada ordenamento, daí a 

dificuldade para a sua consagração normativa.  

   Portanto, apesar da TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO  representar um avanço 

para o Direito dos povos modernos, há que ser invocada com cautela, do contrário poderá 

provocar o esvaziamento do conceito da pessoa jurídica, situação não desejada. 

 Muito embora tais considerações funcionem como um entrave à aplicação da teoria, 

comungamos com o pensamento daqueles que defendem a implementação de dispositivo legal 
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que a preveja em âmbito do direito tributário, e não sem razão, vez que é expressiva a 

quantidade de reais evadidos ou sonegados que não são devolvidos à sociedade sob a forma 

de serviços. E, adicionalmente, nenhum instituto jurídico por mais sedimentado que seja pode 

abrigar procedimentos irregulares. Se não há como extirpar tais irregularidades, o instituto 

deve ser repensado. Não é cabível que toda a sociedade, contribuinte de fato dos impostos, 

seja prejudicada em proveito de pessoas inescrupulosas.  

 Ademais, não podemos nos manter na retaguarda, vez que diversas nações já estão 

introduzindo tal teoria em suas legislações. 

Quanto ao foro de aplicação da teoria, entendemos que, apesar da celeridade que 

imprimiria aos processos, da prerrogativa de auto-executoriedade dos atos administrativos e a 

despeito de diversas nações já terem adotado tal modelo, não é compatível com nosso 

ordenamento jurídico o contencioso administrativo com poder jurisdicional. Somente em sede 

do Poder Judiciário poder-se-ia aplicar a teoria aqui estudada com o fito de desvendar os reais 

devedores tributários. 

 Discute-se ainda se a aplicação da teoria deve ser precedida de processo de 

conhecimento , especialmente no direito brasileiro que não dispõe de regramento processual 

específico disciplinando tal instituto, como forma de explorar ao máximo as questões 

probatórias condicionantes. Entretanto,  somos da opinião que tal providência tornaria a teoria 

ineficaz em razão do perigo na demora. 

 Entendemos que foi de enorme relevância para o nosso direito posto a introdução da 

teoria, nem que seja timidamente, através da Lei 8.078/90 em seu art.28, caput e § 5º(Código 

de Defesa do Consumidor), vez que poderá se espraiar para as demais áreas do Direito no 

sentido de acabar com a prática iníqua em detrimento do cidadão e da sociedade como um 

todo. 
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 Adicionalmente, temos que o Anteprojeto de Código Civil também prevê a doutrina da 

desconsideração da pessoa jurídica no seu art. 50. e, se prevalecer, teremos então 

definitivamente introduzida em nosso ordenamento jurídico tal teoria. 

Em matéria tributária, acreditamos que a partir da inserção do Parágrafo Único ao art. 

116 do CTN(Lei 5.172/66) se descortinou um novo horizonte para o nosso direito pátrio, com 

amplas possibilidades de sistematização da interpretação econômica e até mesmo a 

normatização do instituto da desconsideração da pessoa jurídica. 

Ademais, já identificamos respeitável jurisprudência em nosso ordenamento jurídico, 

algumas inseridas neste trabalho,  em que juízes e tribunais lançaram mão da teoria da 

desconsideração como forma de coibir a utilização desvirtuada da pessoa jurídica. 

Aguardemos então a benfazeja chegada de norma disciplinadora da matéria! 
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