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1. Introdução 

As Fazendas Públicas têm, muitas vezes, com auxílio do Poder 

Judiciário, submetido os sócios e dirigentes de pessoas jurídicas a situações vexatórias 

para satisfazer o crédito tributário, quando, na verdade, a questão da responsabilidade 

tributária dessas pessoas abrange a conciliação dos limites impostos na legislação 

comercial e tributária, uma vez que ela não é objetiva como a responsabilidade das 

pessoas jurídicas. 

Sem embargo, a Lei de Execução Fiscal – LEF, permite que a 

execução fiscal possa ser promovida contra o devedor e o responsável, nos termos da 

lei, por dívidas tributárias de pessoas jurídicas (Lei n.º 6.830/80: art. 4º), sendo certo 

que está subordinada à prova da prática de atos de abuso de gestão ou de violação de lei. 

Assim, abordaremos o alcance da responsabilidade tributária dessas 

pessoas quanto aos tributos devidos e a defesa contra possíveis abusos por parte do 

Poder Público à luz da doutrina e da jurisprudência dominante no País.  
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Enfim, a questão indicada para exame abrange o estudo desses 

parâmetros, previsto nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, no art. 10 da 

Lei das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada (Decreto-lei 3.708/1919) 

no art. 158 da Lei das Sociedades por Ações (6.404/76), que fazem referência à 

responsabilidade dos sócios e dirigentes de pessoas jurídicas distinta apenas para fins 

tributários à luz da doutrina e Jurisprudência predominante no País.  

Neste artigo, também, fazemos um breve resumo dos tipos de defesas 

que essas pessoas poderão fazer, tanto na área administrativa quanto na esfera judicial, 

ressalvando, bem como a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no 

campo do direito tributário, embora os aspectos levantados não abranjam toda a matéria 

ante a sua extensão e complexidade. 

 

2. Fundamento Legal da Responsabilidade Tributária dos Sócios e Dirigentes de 

Pessoas Jurídicas 

 A responsabilidade pela obrigação tributária, em princípio, é do 

contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador. Todavia, o direito permite que se atribua a um terceiro como 

responsável pelo pagamento do tributo, mesmo sem revestir a condição de contribuinte, 

desde que decorra de disposição expressa de lei, e que esteja vinculado ao fato gerador. 

Com efeito, no direito brasileiro, a matéria sobre responsabilidade 

tributária ficou reservada à lei complementar (CF: art. 146, III). No caso, o Código 

Tributário Nacional - CTN que, embora tenha sido instituído como lei ordinária, foi 

recepcionado no atual ordenamento jurídico como se lei complementar fosse, disciplina 

no Parágrafo Único do artigo 121, II a figura do responsável como, aquele que, sem 

revestir a condição de contribuinte, seja o sujeito passivo da obrigação tributária por 

expressa disposição legal. 

O mesmo diploma legal, no artigo 128, faculta, sempre por lei, a 

transferência, da responsabilidade pelos débitos fiscais a terceiros, ao dispor: 

 “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 a este em caráter supletivo do 

cumprimento total ou parcial da referida obrigação.” 
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Assim, da análise do disposto artigo 128 do CTN supra, vê-se que a 

responsabilidade tributária dos sócios e dirigentes de pessoas jurídicas disciplinada 

pelo ordenamento pátrio é por transferência, na medida em que dispôs o legislador 

complementar, in verbis: 

“Art. 134. No caso 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: 

(...) 

VII – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de 

pessoas.” 

 

“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: 

(...) 

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas 

jurídicas de direito privado “. 

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, vê-se que os sócios e 

dirigentes de pessoas jurídicas poderão ser responsabilizados solidariamente ou 

pessoalmente por dívidas da sociedade, se obedecidos os limites ali impostos. 

Responderão solidariamente os diretores, gerentes ou representantes 

de pessoas jurídicas de direito privado pelas dívidas fiscais, tão somente quando há 

impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal por parte do 

contribuinte, pois “os bens dos sócios não podem ser executados por dívidas da 

sociedade, senão depois de executados todos os bens sociais” (Código Comercial :art. 

350; NCC: art. 1024; CPC – art. 897).  

De igual modo é a responsabilidade tributária solidária instituída no 

art. 134 do CTN, que somente ocorre na impossibilidade de cumprimento das 

obrigações pela sociedade, devendo, primeiro, se exigir o cumprimento da obrigação 

pela sociedade, que é o devedor. 

Na verdade, a responsabilidade vulgarmente chamada por 

transferência da responsabilidade do contribuinte para o responsável, dá-se um reforço 
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ou cumulação de responsabilidade por meio da inclusão do responsável no pólo passivo, 

posto que o CTN coloca o responsável solidariamente com o contribuinte, nos limite 

impostas na lei complementar, tais como o condicionamento a que tais pessoas tenham 

participado nos atos tributados ou quanto ao cometimento de omissões de deveres que 

lhes incumbiam segundo a lei fiscal, ficando mantido o pólo passivo da obrigação 

tributária. 

É bem de ver, a responsabilidade de terceiro arrolada no art. 134 do 

CTN acima transcrito não é pura e simples, ela depende da ocorrência de fato ilícito 

previsto contratualmente e responderão essas pessoas, apenas e somente, se não houver 

bens no patrimônio do contribuinte ou de sua insuficiência, estendendo-se, em matéria 

de penalidades, apenas às multas moratórias. 

A responsabilidade a que se refere o artigo 134 do referido codex dar-

se-á nos termos da legislação de regência de cada tipo societário e a referência à 

sociedade de pessoas expressa neste artigo é imprecisa, pois a solidariedade entre os 

sócios é apontada pelos comercialistas como traço marcante das sociedades de pessoas, 

tendo sido o inconveniente que fez surgirem as sociedades por quotas, que não seriam, 

nesse ponto, a elas equiparadas.  

Ora, se a responsabilidade é da pessoa jurídica. A lei ao referir-se à 

sociedade de pessoas e se esta não pode arcar financeiramente com a dívida, aí, então, é 

que se admite a possibilidade de transferência da responsabilidade tributária para a 

pessoa física. 

Daí que a solidariedade instituída não é plena, pois o CTN diz que 

“somente na impossibilidade da exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 

contribuinte”, é que essas pessoas se tornam, com os representados, obrigados nos atos 

em que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis. 

Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, ficam 

responsáveis pelos débitos fiscais contraídos pela sociedade. Diferentemente, dos sócios 

na sociedade limitada ou anônima, em que os sócios só respondem na medida de suas 

cotas e ações. 

Na verdade, à vista dos princípios basilares que norteiam a 

responsabilidade nos diferentes tipos de sociedades há limitação da responsabilidade. 

Nas sociedades limitadas, a limitação de responsabilidade restringe-se à integralização 

de suas cotas. Porém, quando os sócios deliberarem de maneira contrária ao contrato 

social ou à lei, a sua responsabilidade passa a ser ilimitada 
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A jurisprudência tem identificado como ato contrário à lei, 

caracterizador da responsabilidade pessoal do sócio-gerente a dissolução irregular da 

sociedade porque a presunção aí é a de que os bens foram distribuídos em benefícios 

dos sócios ou de terceiros, num e noutro caso em detrimento dos credores. Mas se a 

dissolução de sociedade foi de forma regular não há que se cogitar de responsabilidade 

tributária dessas pessoas. 

Enfim, a regra na dissolução irregular é de que os sócios respondem 

automaticamente de modo subsidiário, ilimitado e solidário pelas obrigações sociais. 

Primeiro devem ser excutidos os bens da sociedade. A exceção acontece em relação as 

sociedades por ações e por quotas de responsabilidade limitada, em relação as quais, 

uma vez cumpridas as obrigações relativas a integralização do capital social, só 

excepcionalmente (descapitalização e desconsideração da pessoa jurídica) podem ser 

chamados a responder pelas obrigações da sociedade. (Cód. Com. arts. 329 e 339; CPC: 

arts. 592, II, e 596. NCC: art. 1024). 

 

2.1. Distinção das figuras do representante, administrador e do mandatário 

referidas no Código Tributário Nacional 

As expressões representante, administrador e do mandatário referidas 

nos artigos 134 e 135 do CTN são distintas.  A representação é a forma legalmente 

prevista para a pessoa jurídica manifestar a sua vontade, que pode ser feita por meio de 

seus representantes legais ou mandatários. Já administração é a forma de gerir e operar 

a empresa, que poderá ser através de seus representantes legais, instituídos no estatuto 

social e através de pessoas contratadas para esse ofício. 

Daí que há necessidade de se diferençar estes aspectos para a análise 

da responsabilidade dos atos praticados capazes de ensejar a obrigação tributária 

decorrente do disposto no artigo 135 do CTN. 
  

3. Da Infração à Lei ou ao Contrato e Excesso de Poderes. 

Dispõe o mencionado artigo 135 do CTN que o cometimento de atos 

pelos sócios, e demais dirigentes de pessoas jurídicas que caracterizem “infração à lei” 

ou ao “contrato” ou com “excesso de poderes” implicará na sua responsabilização 

pessoal e direta na ocorrência de fatos geradores.  

 A prática de atos com “excesso de poderes” tem a ver com a 

desobediência às cláusulas contratuais, que à semelhança do mandatário que exorbita 
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dos poderes a ele outorgados, porquanto deverão responder pessoalmente junto a 

terceiro pelos prejuízos que causar. 

Verifica-se, pois, o abuso ou excesso de poder quando o sujeito, no 

caso específico, os gerentes, representantes, sócios ou diretores, praticam atos que o 

Direito autoriza, porém, além dos limites do seu exercício. 

A “infração à lei”, todavia, tem sentido mais amplo e atinge aqueles 

valores maiores, até mesmo em decorrência de atos ilícitos dolosos, embora seja 

evidente que ambos os conceitos se refiram a atos ilícitos em geral, incluindo a infração 

ao contrato social ou estatutos, por extrapolar os limites com que é constituída a 

personalidade jurídica. 

Todavia, o simples não pagamento do tributo constitui infração de lei, 

mas não poderá ensejar responsabilidade tributária do sócio gerente de uma sociedade 

limitada, por exemplo, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 34.429-

7. SP, Rel. Min. César Rocha, em ESTJ n.º 53, p. 262), posto que a responsabilidade 

tributária imputada a essas pessoas não é objetiva, devendo ser alicerçada na prova de 

que se tenha agido com fraude e não na mera inadimplência. Neste mesmo sentido 

decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE n. 114.337-1-MG, em 29.9.1987 (RT 

305/376). 

 Os administradores e sócios-gerentes respondem, de modo solidário, 

quando agem com excesso de mandato (atos ultra vires), ou, quando dentro de suas 

atribuições (ato intra vires), procederem com dolo ou culpa, ou com violação da lei, do 

estatuto ou do contrato (art. 10 do Decreto n.º 3.807/19, do art. 158 da Lei n.º 6.404/76 e 

do art. 135, II, do CTN). 

É o que está previsto na hipótese do artigo 135 do CTN, em que o 

débito surge em nome do contribuinte (pessoa jurídica) e, em função de práticas de ato 

com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto devidamente 

apuradas pelo exeqüente, este é substituído na relação obrigacional, passando a recair 

exclusivamente sobre o responsável, que efetivamente substituirá o contribuinte em 

função do dolo . 

A legislação comercial, igualmente, prevê que os sócios-gerentes 

respondem para com a sociedade e terceiros, solidária e ilimitadamente, pelo excesso de 

mandato ou por atos praticados com violação do contrato ou da lei (art. 10 da Lei das 

Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada – Dec. 3.708/1919 e no art. 158 

da Lei das Sociedades por Ações).  
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Na sociedade, os sócios se obrigam reciprocamente (NCC: art. 981), 

respondendo os bens sociais, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, 

excluído do benefício de ordem (NCC: art. 990). Se os bens da sociedade não cobrirem 

as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas 

sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Sendo certo que os bens 

particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão 

depois de excutidos os bens sociais e se esses não se mostrarem suficientes para garantia 

da dívida. 

Ora, a responsabilidade no direito civil envolve a de reparar o dano 

em virtude de infração a um dever, no caso a um dever funcional, entre os quais o 

dirigente tem o “dever de empregar, no exercício regular de suas funções, o cuidado e 

diligências que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus 

próprios negócios” (art. 153 da Lei 6.404/76). 

Depois, é considerado desvio de poder os atos praticados contra os 

interesses do objetivo social, pois se afastam do estatuto social, de modo que os sócios-

gerentes e demais dirigentes com poderes de gestão não poderão se afastar dos deveres 

impostos nos estatutos sociais e na lei. 

No campo do Direito Tributário, a regra da responsabilidade 

imputável ao contribuinte ou ao responsável, nos termos da lei, independe da intenção 

do agente ou do responsável (CTN: art. 136), podendo, ainda, a lei estipular que inexiste 

infração se e quando não se verificar prejuízo para a Fazenda Pública.  

Mas, quando se leva em conta o aspecto volitivo, no maior ou menor 

grau da participação dos terceiros, em que o dolo é da essência, como nos atos 

praticados com extrapolação de poderes, não se confundem com os atos das pessoas 

jurídicas que deram lugar ao seu nascimento. Pelo contrário, delas se distanciam, 

adquirindo patrimônio autônomo e exercendo direitos em nome próprio. São as 

chamadas infrações tributárias subjetivas, em que serão responsabilizados pessoalmente 

pela infração, não havendo que se falar em responsabilidade para a pessoa jurídica. E é 

exatamente isto que previu o legislador ao determinar a responsabilidade pessoal do 

agente no artigo 135 do Código Tributário Nacional ora comentado.  

Destarte é imprescindível a comprovação da conduta dolosa como 

requisito da responsabilidade dos sócios na condição de gerentes e demais pessoas 

dirigentes de pessoas jurídicas, sob pena de não poder a execução recair sobre os bens 

destes indistintamente. 
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O Supremo Tribunal Federal já foi incisivo: “o sócio não responde 

pelas obrigações fiscais da sociedade quando não lhe impute dolosa ou culposa, 

com violação da lei ou contrato social”1. 

Em suma a responsabilidade tributária dos sócios-gerentes e demais 

dirigentes das pessoas jurídicas não é uma fonte de obrigação objetiva, automática dos 

sócios pelas dívidas tributárias da sociedade. O que a jurisprudência tem admitido” – 

nas palavras do próprio Pretório Excelso – “é a citação dos sócios-gerentes como 

responsáveis pela sociedade. Embora não tenha eles figurado na referida certidão, para 

que seus bens particulares possam responder pelos débitos tributários, desde que tenha 

agido com excesso de poderes ou infração de lei ou de contrato social” (RE n.º 95.022, 

Ac. de 04/10/83, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJU 04/11/83, p.17.146). 

Todavia, registre-se, a citação da pessoa jurídica não é suficiente para 

interromper a prescrição perante o sócio-gerente e demais dirigentes da empresa, 

devendo ser citado pessoalmente no qüinqüídio legal nessa condição. 

Ocorrendo dolo, contrariando a lei, o mandato, o contrato social ou 

estatuto, o responsável passa a responder pessoalmente e diretamente pelas dívidas 

contraídas em nome da empresa contribuinte, conforme dispõe o multicitado artigo 135 

do CTN. Aqui se leva em conta a atuação dessas pessoas e o seu grau de 

participação no evento que deu origem às obrigações tributárias. 

 A responsabilidade pessoal e direta dessas pessoas decorre da prática 

de atos não autorizados pelo contribuinte, com excesso de poderes ou infração de lei, 

contato social ou estatuto, e como conseqüência atribui a responsabilidade pessoal, por 

substituição, ao agente que o praticou.  

A transferência da responsabilidade decorrente do abuso de gestão, 

deve sempre ser imputado aos sócios que se acham investidos na administração da 

sociedade, e não todos indistintamente, nem é lícito penhorar-se bens de qualquer um 

sócio, e quando não reste comprovado que o sócio fosse sócio-gerente da empresa 

executada ao tempo do fato, ou que houvesse agido com excesso de mandato ou 

violação do contrato ou de lei2.  

O que infere do art. 135 do CTN é que a responsabilidade tributária 

dos dirigentes de pessoas jurídicas não se fundamenta no mero inadimplemento, mas na 

                                                           
1  (RE n.º 5.023. Rel. Min. Rafael Mayer, DJU, 3.11.81, Lex. Jurisprudência do STF, vol., p.246) 
2 Neste sentido Vide  RE. N. 95;011., 1ª t.  Rel. Min. Néri da Silveira. Ac. de 4.6.82, RTJ Vol. 107, p. 
1080. 
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conduta dolosa que vem a ser o excesso de poder, infração da lei ou violação de 

contrato social por parte do gestor da pessoa jurídica. 

Ora, como o dolo não se presume, torna-se obrigatória a apuração, não 

só da “hipótese dolosa”, como também, e necessariamente, da participação efetiva nela 

do terceiro indigitado como responsável tributário, nos termos especificadamente 

apontados, posto que a infração nestas hipóteses não é objetiva. Ao contrário, a 

participação volitiva do agente para descumprir o dever jurídico estabelecido em lei 

tributária, com intuito de sonegar, de não cumprir a obrigação tributária é da essência 

para que os sócios na condição de gerente e dirigentes de pessoas jurídicas possam vir a 

ser responsabilizados, pessoalmente, pelo ato. 

Nesta situação, exige a lei que a participação subjetiva dessas pessoas 

tenha operado, deliberadamente, com dolo ou culpa, impedindo que os agentes da 

Fazenda Pública tomem conhecimento ou retardem a identificação de sua ocorrência.  

A legislação fiscal define as infrações subjetivas, como espécies 

dolosas: a fraude, a sonegação e o conluio; além da negligência, a imprudência ou a 

imperícia na modalidade culpa perante um fato infringente de caráter subjetivo. Nestes 

casos, o ônus de demonstrar o ato ilícito que tenha sido cometido pelos gestores sociais 

é da Fazenda Pública. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, 

ou infração de contrato social ou estatuto, não há que se falar em responsabilidade 

tributária dos dirigentes da pessoa jurídica a esse título ou a título de infração legal. 

Ensina Paulo de Barros Carvalho que é de fundamental importância 

que se discrimine entre as infrações objetivas e subjetivas para provar a existência ou 

inexistência do fato ilícito. 

Nas infrações objetivas leciona o renomeado mestre que cabe ao 

agente imputado demonstrar “a inexistência material do fato antijurídico, 

descaracterizando-o em qualquer de seus elementos constitutivos, com todas as 

dificuldades que lhe são inerentes. Enquanto, no setor das que na infrações subjetivas, 

em que o dolo e a culpa na compostura do enunciado do fato ilícito, a coisa se inverte, 

competindo ao Fisco, com toda a gama instrumental dos seus expedientes 

administrativos, exibir os fundamentos concretos que revelem a presença do dolo ou da 

culpa, como nexo entre a participação do agente e o resultado material que dessa 

forma se produziu. Os Embaraços dessa comprovação, que nem sempre é fácil, 

transmudam-se para a atividade fiscalizadora da Administração, que terá a 

incumbência intransferível de evidenciar não só a materialidade do evento como, 
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também, o elemento volitivo que propiciou ao infrator atingir seus fins contrários às 

disposições da ordem vigente”3. 

E mais adiante, ao se referir às dificuldades para demonstrar a 

ocorrência do fato ilícito, alude o Professor da PCU e mestre de todos nós, que o fato 

imputado como ilícito tributário tem de ser demonstrado de maneira inequívoca, bem 

assim “há de se provar o elemento subjetivo que integra o fato típico, pois as 

presunções não devem ter admissibilidade no que tange às infrações subjetivas. O dolo 

e a culpa não se presumem, provam-se”4. 

O STF já ressalvou de que o ônus da prova nos casos do art. 135, II do 

CTN é da Fazenda5. 

Vê-se, portanto, que se torna obrigatória a apuração, não só da 

“hipótese dolosa”, como também, e necessariamente, da participação efetiva nela do 

terceiro indigitado como responsável tributário, nos termos do artigo 135, II do CTN, 

bem assim a sua contemporaneidade. Porquanto, a responsabilidade tributária por 

substituição do sócio- gerente e demais dirigentes das pessoas jurídicas decorre de atos 

praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto e não o 

simples inadimplemento da obrigação tributária. Não apurada a falta dessa natureza não 

há que se falar em responsabilidade dessas pessoas. Nem o simples fato de ter sido sócio 

o faz responsável pela obrigação tributária. 

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento no sentido de que o simples inadimplemento da obrigação 

tributária, sem dolo ou fraude, representa mora da empresa contribuinte, mas não ato, 

por si só, violador da lei ou do estatuto social, por parte dos sócios quotistas6.  

Logo, os sócios e demais dirigentes de pessoas jurídicas de direito 

privado só responderão pelas obrigações fiscais quando se lhe impute conduta dolosa ou 

culposa, com violação da lei ou do contrato social (inteligência do art. 135 do CTN). 

Os bens particulares dos sócios gerentes e demais dirigentes de 

pessoas jurídicas poderão vir a responder pelas dívidas tributárias, como devedor 

substituto, nas dissoluções irregulares da sociedade e quanto aos atos dolosos ou 

culposos praticados com excesso de poderes ou infração de lei ou estatuto social. Nem 

                                                           
3  In Curso de Direito Tributário, Ed. saraiva. 13[ Ed. Revista e atualizada. 200. Pág. 505/506. 
4 Obr. Cit. |Pág. 506. 
5 RE n. 97.612, Ac. De 21.9.82, Rel. Min. Soares Muñoz, HUJ 8.10.82, p. 10.191. 
6 AGRESP 557483/MT; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0106634-1 Fonte: 
DJ DATA:19/12/2003 PG:00368 Relator: Min. JOSÉ DELGADO (1105) 
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tampouco é qualquer sócio que poderá vir a responder pelas dívidas fiscais, mas 

somente o sócio que exercer a gerência da empresa e se sua gestão decorrer de atos 

contrários à lei ou contrato social e desde quando essas obrigações tributárias tenham 

fato gerador contemporâneo ao seu gerenciamento (repetimos). 

Porém, em qualquer espécie de sociedade comercial, é o patrimônio 

social que responde sempre e integralmente pelas dívidas sociais. Os diretores não 

respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, mas 

respondem para com esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente pelo excesso 

de mandato, e pelos atos praticados com violação do estatuto ou lei (art. 158, I e II, da 

Lei n.º 6.404/76). 

Adentrar no patrimônio do administrador, independente de concreta 

exteriorização de conduta dolosa ou fraudulenta de seu sócio-gerente ou diretor, na 

espécie, seria uma injustiça desmedida, tendo em vista que, pelo princípio da separação 

dos patrimônios, não se comunica o patrimônio do sócio com o da sociedade. 

Logo, como norma restritiva de direito, de cunho eminentemente 

excepcional, não pode comportar interpretação extensiva ou integração analógica, pois, 

conforme regra universal de hermenêutica, as exceções devem ser interpretadas 

restritivamente. 

Na sociedade por cotas, por exemplo, quando não há prova da 

integralização destas e, quando a sociedade cessasse as suas atividades sem dissolução e 

liquidação regulares, justifica-se a penhora de bens particulares dos seus sócios. E na 

Falência da pessoa jurídica, os administradores e sócios-gerentes responderão, de modo 

solidário, quando agirem com excesso de mandato (atos ultra vires), ou, dentro de suas 

atribuições (atos intra vires), procederem com dolo ou culpa, ou com violação da lei, ou 

do estatuto ou do contrato social, nos termos do art. 10 do Decreto n.º 3.807/19, do art. 

158 da Lei n.º 6.404/76 e do art. 135, III, do CTN.  

Nas sociedades por cotas de responsabilidade limitada, o sócio 

responde até o limite total do capital social, não atingindo os seus bens particulares, 

salvo se tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou 

estatuto. Mesmo assim, para tanto, a Fazenda Pública deve evidenciar os requisitos da 

responsabilidade tributária, sem o que não é possível fazer a execução recair sobre os 

bens dos dirigentes. 
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A responsabilidade solidária dos administradores da sociedade 

anônima “depende da comprovação, via processo adequado, de que eles 

ultrapassaram os atos regulares de gestão ou que procederam com culpa ou dolo”7. 

Atualmente, o sócio que se retira da sociedade, cedendo totalmente as 

suas quotas, responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, 

pelas obrigações que tinha como sócio até dois anos depois de averbada a modificação 

do contrato social (NCC: Parágrafo único do art. 1003). 

Na sociedade por cotas, por exemplo, quando não há prova da 

integralização destas e, quando a sociedade cessasse as suas atividades sem dissolução e 

liquidação regulares, justifica-se a penhora de bens particulares dos seus sócios 

E na Falência da pessoa jurídica, os administradores e sócios-

gerentes responderão, de modo solidário, quando agirem com excesso de mandato (atos 

ultra vires), ou, dentro de suas atribuições (atos intra vires), procederem com dolo ou 

culpa, ou com violação da lei, ou do estatuto ou do contrato, nos termos do art. 10 do 

Decreto n.º 3.807/19, do art. 158 da Lei n.º 6.404/76 e do art. 135, III, do CTN.  

Nas sociedades por cotas de responsabilidade limitada, o sócio 

responde até o limite total do capital social, não atingindo os seus bens particulares, 

salvo se tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou 

estatuto. Mesmo assim, para tanto, a Fazenda deve evidenciar os requisitos da 

responsabilidade tributária, sem o que não é possível fazer a execução recair sobre eles. 

Ademais, a responsabilidade solidária dos administradores da 

sociedade anônima, “depende da comprovação, via processo adequado, de que eles 

ultrapassaram os atos regulares de gestão ou que procederam com culpa ou dolo”8. 

Enquanto que o sócio que se retira da sociedade somente poderá ser responsabilizado 

por dívida fiscal anterior ao distrato, se ele teve conhecimento do fato imputado, 

devendo ter publicidade o ato para a sua eficácia contra terceiros. 

 

4. Imputação da Prática de Um Ilícito e o Devido Processo Legal 

Dispõe a Legislação tributária que os co-responsáveis devem figurar 

na inscrição e na Certidão de Dívida Ativa (CTN: art. 202, I; Lei 6.830/80: art. 2º, § 5º).               

Todavia, a doutrina e a jurisprudência dominante têm entendido que a execução de 

                                                           
7 TRT 1ª R. – AP 01888/85 – 5ª T. – Rel. Juíza Emma Baptista Buarque de Amorim – DORJ 24.04.1986 
8 TRT 1ª R. – AP 01888/85 – 5ª T. – Rel. Juíza Emma Baptista Buarque de Amorim – DORJ 24.04.1986 
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débito fiscal dos sócios, gerentes e responsáveis pela pessoa jurídica de direito privado 

está subordinada à pratica de atos de abuso de gestão ou de violação de lei. 

Isso, implica, necessariamente, na comprovação por parte da Fazenda 

do ato ilícito que tenha sido cometido por essas pessoas, uma vez que o simples 

inadimplemento da obrigação tributária, sem dolo ou fraude, representa mora da 

empresa contribuinte, mas não ato, por si só, violador da lei ou do estatuto social. 

O lançamento tributário goza de presunção de legitimidade, por ser 

espécie de ato administrativo. Essa circunstância, porém, não dispensa a Fazenda 

Pública de provar, no correspondente auto de infração, o ato imputado. 

Porém, tem se observado que as Fazenda Públicas não têm dado o 

devido cuidado para ser observado o devido processo legal na execução de débito fiscal 

dos sócios- gerentes e responsáveis pela pessoa jurídica de direito privado, porque, 

simplesmente, constam na inscrição e na Certidão de Dívida Ativa os seus nomes como 

co-responsáveis tributários, quando, na verdade, a responsabilidade atribuída no CTN a 

essas pessoas está subordinada à prática de atos com excesso de poderes ou infração de 

lei, contrato social ou estatutos, o que implica necessariamente, na comprovação por 

parte da Fazenda do ato ilícito que tenha sido cometido por essas pessoas. 

Muitas vezes executa-se a pessoa jurídica, mas diante da menor 

impossibilidade de se localizar bens da sociedade, logo pedem o chamado 

redirecionamento da execução contra os sócios, sob o fundamento de que a LEF (Lei 

6.830/80) em seu artigo 4º, permite o seu redirecionamento contra os “co-

responsáveis”. Isso, todavia, sem apurar a responsabilidade tributária dessas pessoas, 

quando, na verdade, o que a jurisprudência tem permitido é “a citação dos sócios-

gerentes como responsáveis pela sociedade”, para que seus bens particulares possam 

responder pelo débito tributário. 

Isso, com todo o respeito, é inaceitável. É até admissível a existência 

de algumas incertezas na definição de “ato contrário à lei” para os fins do art. 135 do 

CTN. Porquanto, não se pode, de maneira alguma, definir a expressão de modo a 

alcançar o mero inadimplemento, extrapolando não apenas as pessoas jurídicas mas 

também o direito ao devido processo legal e à ampla defesa de seus representantes. 

Tal comportamento é absurdo, pois o ônus da prova sobre a ocorrência 

da conduta delituosa é da Fazenda Pública e deverá fazê-lo no processo administrativo 

fiscal, de modo a permitir a mais ampla defesa ao terceiro acusado, sob pena de 
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nulidade do processo administrativo fiscal e, consequentemente, da execução fiscal daí 

decorrente. 

A prova da prática de atos que ofendam a lei, os estatutos ou contrato 

social, ou configurem excesso de poderes é necessária e depende de processo de 

cognição para que o acusado possa se defender.  

Não ficando provado o fato específico, praticado pelo terceiro 

indigitado, nem que a administração do terceiro foi contemporânea a este fato, o 

processo administrativo fiscal deve ser concluído pela única responsabilidade tributária 

da empresa a menos que se trate das hipóteses: não integralização do capital; sociedade 

de fato e irregular e da dissolução da sociedade de modo irregular. 

O CTN, em seu artigo 134, deixa claro que tais terceiros somente 

respondem solidariamente na impossibilidade do cumprimento da obrigação principal 

pelo contribuinte. Deste modo, consagrando o benefício de ordem na execução, o CTN 

determina que os bens da empresa deverão ser executados primeiramente, para somente 

depois, a execução atingir os bens pessoais dos diretores ou gerentes.   

 Ora, como se demonstrou acima, a responsabilidade tributária dessas 

pessoas é determinada pelos atos que intervierem e não como a do contribuinte, cujas 

ações de má-fé são punidas pessoalmente. Logo, como o dolo não se presume, torna-se 

obrigatória a apuração desse fato, bem assim como no caso da participação efetiva do 

terceiro indigitado como responsável tributário nos termos especificadamente apontados 

no art. 135 do CTN. 

No magistério de Humberto Theodoro JJ 9 “Se não houver 

procedimento administrativo contra o sócio, nem se quer se extraiu certidão de dívida 

ativa contra ele, não é possível desviar-se o rumo da execução da sociedade para a 

pessoa física do sócio não-solidário. Não fica, como é evidente, a Fazenda com o 

alvedrio de executar qualquer co-responsável, porquanto seu título executivo (certidão) 

terá força contra os devedores perante os quais foi constituído 

Dessa forma, o processo administrativo fiscal que se destinar a apurar 

a existência da obrigação tributária deve notificar o terceiro indigitado, individualizando 

o fato concreto e específico, por ele praticado, que seja também fato gerador da 

obrigação tributária, para que ele possa defender-se, sob pena de violação do preceito 

constitucional (CF: art. 5º LIV).  

                                                           
9 In Processo de Execução, Ed. Universitária de Direito, 6ª ed. São Paulo, 1981, p. 65. 
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Certa a Administração Pública da existência da obrigação tributária e 

de quem é a responsabilidade, é que poderá ser materializada na inscrição da dívida 

ativa - espelho da certidão de dívida ativa - nos termos do artigo 202 do CTN.   

Há, no entendimento no Superior Tribunal de Justiça que se o terceiro 

responsável não foi também convocado pessoalmente para, querendo, impugnar a ação 

fiscal na fase administrativa caracteriza-se a violação aos princípios constitucionais da 

publicidade, do contraditório e da ampla defesa.10  

Ademais, deve também ficar provado que a dívida fiscal tenha fato 

gerador contemporâneo ao gerenciamento ou administração dos atos que 

constituirão violação de lei ou contrato. Não provada este fato, não há 

responsabilidade dessas pessoas, tampouco elas poderão ser citadas na condição de 

responsável na execução que se promove contra a empresa. 

Por isso, os credores tributários, ao autuarem a empresa e em se 

tratando daquelas hipóteses em que terceiros poderão responder pessoalmente, devem, 

necessariamente, estender a autuação a seus dirigentes para, através do processo 

administrativo, se apurar a responsabilidade deles e prosseguir na cobrança judicial da 

dívida. 

Tal cerceamento do direito implica em nulidade formal na 

constituição do crédito tributário, processada sem a intimação regular do contribuinte 

para defesa, vício que se comunica com a inscrição e o procedimento administrativo. 

Vez que a execução fiscal não pode ser estendida a quem não teve oportunidade de se 

defender no processo administrativo de constituição do débito.  

 

5. A Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica 

Ainda no contexto da análise da responsabilidade dos sócios e 

dirigentes de pessoas jurídicas, ante a aplicação da teoria da desconsideração da pessoa 

jurídica, faz-se imprescindível o seu estudo para este fim.  

A nomenclatura “pessoa jurídica” foi utilizada inicialmente no 

Decreto 1.102/1903, que, ao disciplinar as regras para o estabelecimento de empresas de 

armazéns gerais, determinando seus direitos e obrigações, atribuiu-lhes personalidade 

                                                           
10 AGRESP 142331/RS; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 1997/0053396-4. Dj 
09/12/2003. Pg.: 00252. Rel. Min. JOÃO Otávio de Noronha (1123). 
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própria. Posteriormente, o Decreto 1.637/1907 reconheceu a personalidade jurídica dos 

Sindicatos. 

Anos após, seguindo os precedentes firmados pelos direitos romano, 

germânico e canônico, o Código Civil Brasileiro de 1916 reconheceu a existência da 

pessoa jurídica, disciplinado-a no Livro I, Título I, Capítulo II (arts. 13 a 30). 

O Código Civil atual, seguindo a disciplina anterior, tratou das 

entidades intituladas de pessoas jurídicas no Livro I, Título II (arts. 40 a 78). 

Portanto, atualmente, não há qualquer dúvida quanto à personalidade 

atribuída por lei a determinadas entidades, seja de direito púbico ou privado, sendo esta 

absolutamente diversa da personalidade atribuída às pessoas físicas que a constituíram 

ou a dirigem. 

Conceitua-se “pessoa jurídica”, nas palavras do ilustre jurista Marcus 

Cláudio Acquaviva11: “Chama-se pessoa jurídica, coletiva ou moral o ente ideal, 

abstrato, racional, que, sem constituir uma realidade do mundo sensível, pertence ao 

mundo das instituições ou ideais destinados a perdurar no tempo. A pessoa jurídica 

pode ser formada por pessoas naturais [...] ou bens, no caso da fundação [...]. A pessoa 

tem existência que independe de cada um dos indivíduos que a integram, e seu objetivo 

é próprio, destacado da simples soma dos objetivos daqueles que dela participam 

(ACQUAVIVA, 1999, p. 531-532, grifo do autor).” 

Daí se infere que uma das principais conseqüências da personalidade 

própria destas entidades é a autonomia patrimonial. 

É que, ao adquirir personalidade própria, o patrimônio da pessoa 

jurídica passa a ser distinto do patrimônio das pessoas físicas que a constituem ou 

dirigem. Tal fato consagra uma proteção para ambas as pessoas envolvidas, físicas e 

jurídica, na medida em que, somente aquele que contraiu a dívida ou obrigação terá o 

seu patrimônio constrangido para o adimplemento da mesma. 

A autonomia patrimonial traz à pessoa jurídica, por conseqüência, a 

titularidade obrigacional (direitos e obrigações próprias), a titularidade processual 

(legitimidade para demandar e ser demandada em juízo) e a responsabilidade 

patrimonial. 

Neste ínterim, importa notar a disciplina da responsabilidade 

patrimonial, estabelecida no Código de Processo Civil pátrio, a partir do art. 591. Fato é 

                                                           
11 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário acadêmico de direito. São Paulo: Jurídica Brasileira, 
1999. 
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que o CPC expressamente prevê a distinção do patrimônio da pessoa jurídica e daquele 

de seus sócios no art. 596, nos seguintes termos: 

“Art. 596. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas 

dívidas da sociedade senão nos casos previstos em lei; o sócio, 

demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir que 

sejam primeiro excutidos os bens da sociedade.” 

No entanto, a autonomia patrimonial e toda a proteção assegurada à 

pessoa jurídica não podem ser usufruídas sem os limites previstos pela jurisprudência e, 

mais recentemente, por lei. 

Fato é que a autonomia patrimonial, característica das pessoas 

jurídicas, há muitos anos é utilizada por inúmeros sócios e dirigentes que, violando a lei 

ou atos constitutivos da pessoa jurídica, praticavam atos em nome desta, confiantes na 

proteção patrimonial dos seus bens pessoais. 

A  jurisprudência nos Estados Unidos da América, no começo do 

século XIX, atentou-se para o fato, criando a disregard doctrine, por meio da qual 

desconsidera-se a existência da pessoa jurídica para impor ao patrimônio dos sócios os 

ônus derivados dos atos praticados mediante fraude ou abuso de direito. 

A primeira jurisprudência que se tem notícia acerca da aplicação da 

disregard doctrine remonta de 1809, nos EUA, mais precisamente no caso Bank of 

United States v. Deveaux. Neste sentido, vejamos artigo publicado por  Antonio Bottan, 

Carlos Roslindo e Gislaine Mohr, no periódico de jurisprudência do Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina·:

 “Conforme os estudos de Koury², em 1809, nos EUA, já se 

discutia a Disregard Doctrine, No caso Bank of united States v. 

Deveaux, o Juiz Marshall conheceu da causa, com a intenção de 

preservar a jurisdição das Cortes Federais sobre as 

Corporations, já que a Constituição Federal Americana, no seu 

artigo 3º, seção 2ª, limita tal jurisdição às controvérsias entre 

cidadãos de diferentes estados. A decisão, em si, não foi 

relevante, visto que foi repudiada pela doutrina da época, mas, 

já em 1809, as Cortes levantaram o véu personal e 

consideraram as características dos sócios individuais 

(BOTTAN; ROSLINDO; MOHR, 2000, n. 89, p. 26).” 
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A jurisprudência americana evoluiu, sendo seguida por muitos outros 

países, principalmente Alemanha, Itália e Inglaterra, que colaboraram com o 

desenvolvimento da doutrina.  

No Brasil, há notícia de que  desde o início da década de 70, a teoria 

da desconsideração da personalidade jurídica, de forma tímida e excipiente, esteve 

presente tanto na jurisprudência como na doutrina. 

                           No entanto, somente a partir de 1990, com o advento do Código de 

Defesa do Consumidor, a teoria da desconsideração da pessoa jurídica foi positivada em 

nosso Ordenamento, notadamente no art. 28 do código em comento. 

Seguiram-se então outros dispositivos de lei (Lei Antitruste, Lei de 

Crimes Ambientais, etc.), confirmando a possibilidade de desconstituição da pessoa 

jurídica com o fim de atingir os bens dos seus sócios e dirigentes. Mais recentemente, o 

nosso Ordenamento Jurídico adotou expressamente a teoria no art. 50 do Código Civil 

de 2002 que prevê: 

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 

patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 

Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que 

os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações 

sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou 

sócios da pessoa jurídica.” 

Assim, confirma-se a positivação da teoria da desconsideração da 

pessoa jurídica em nosso Ordenamento Jurídico, cabendo àquele que a invocar a prova 

dos requisitos essenciais para a sua aplicação, quais sejam a existência de abuso da 

personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A doutrina e 

jurisprudência resumem os requisitos elencados em apenas dois: abuso de direito e 

fraude. 

Posteriormente, a Lei Complementar n° 104, de 10 de janeiro de 2001, 

introduziu um parágrafo único no art. 116 do CTN, estabelecendo que: “A autoridade 

administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a 

finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou natureza dos 

elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem 

estabelecidos em lei ordinária”. 
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E o novo Código Civil, no caput do art. 167, veio a confirmar o 

conceito de simulação, ao dizer textualmente que é “ nulo o negócio jurídico simulado, 

mas subsistirá o que é dissimulado, se válido for na substância e na forma”. De modo 

que, estando a obrigação tributária afetada pela prática de dissimulação da realidade, a 

autoridade fiscal tem mais uma arma para coibir a evasão de tributos. 

Deve-se ressaltar que, para a aplicação da teoria da desconsideração 

da pessoa jurídica há necessidade de que não se possa responsabilizar o sócio 

diretamente, como nas sociedades de responsabilidade ilimitada.  

Todavia, essa teoria da desconsideração da pessoa jurídica não poderá 

ser aplicada indistintamente, deve prevalecer o princípio da razoabilidade e não da 

simples presunção. 

È, que a possibilidade de se desvirtuar a função da personalidade 

jurídica, a qual permite a superação da autonomia patrimonial, como uma forma de 

limitar e coibir o uso indevido deste privilégio que é a pessoa jurídica, no nosso sentir 

não se aplica, pois a lei estabeleceu claramente as hipóteses em que os dirigentes de 

pessoas jurídicas poderão ser responsabilizados.  

A aplicação generalizada da desconsideração acabaria por extinguir 

uma das maiores criações do direito; a pessoa jurídica, e por isso, há que se ter cautela 

sempre, não considerando suficiente o não cumprimento das obrigações da pessoa 

jurídica, até porque, mesmo que decorrentes da incapacidade administrativa de seus 

gerentes, não se consubstanciam por si sós, em comportamento ilícito e desvio da 

finalidade da entidade jurídica. 

Conclui-se, portanto, que, no contexto da responsabilidade tributária 

dos sócios e dirigentes, a invocação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica, 

tanto pela parte credora quanto pelo Ministério público (quando lhe couber intervir no 

processo), intervindo no patrimônio dos sócios e administradores para serem chamados 

a responder pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica, deve estar devidamente 

provada a existência dos requisitos essenciais para a sua aplicação. 

 

6. A Defesa dos Sócios e Dirigentes de Pessoas Jurídicas 

 O contribuinte tem a garantia da ampla defesa e do contraditório, por 

isso deve ser regularmente cientificado da existência de procedimento fiscal, bem assim 

os sócios-gerentes e demais dirigentes da sociedade quando lhes são imputados atos que 

deverão responder pessoalmente. 
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Necessariamente, para que seja imputada a responsabilidade dessas 

pessoas, deverão ser notificados sobre fato concreto e específico, por elas praticadas em 

violação de lei ou contrato e/ou com excesso de poderes, que seja também fato gerador, 

para permitir-lhes o exercício de ampla defesa.  

Chegada a certeza sobre a existência da obrigação tributária e de 

quem seja o sujeito passivo, esta é materializada na inscrição de dívida ativa - o espelho 

da Certidão de Dívida Ativa – CDA -, que é o título extrajudicial que dispõe a Fazenda 

Pública para ajuizar a cobrança da dívida apurada. 

O agente que for acusado pelas práticas de atos previstas nos artigos 

134 e 135 do CTN, tem a faculdade de apresentar defesa administrativa ou promover o 

pagamento do objeto do lançamento fiscal. Ou, ainda optar por esgotar a via 

administrativa e depois ajuizar a ação judicial, ou mesmo pagar o débito reclamado e 

posteriormente promover ação ordinária requerendo repetição de indébito, sustentando 

ter sido aquele pagamento indevido. Devendo lembrar que uma vez feita a opção pela 

via judicial não mais poderá defender-se administrativamente, se esta foi iniciada, tem 

seu curso interrompido.  

De outro modo, poderá o executado promover ação declaratória 

autônoma com a finalidade de provar, por exemplo, falsidade de assinatura do título ou 

vício de consentimento, antes ou depois de ajuizada a ação executiva como ensina 

Cleide Previtalle Cais, citando Paulo Henrique dos Santos Lucon12” ao concluir que: 

“ a perda do prazo para a oposição de embargos não tem o poder 

de afastar definitivamente o direito do executado” uma vez que “a 

matéria passível de ser alegada nos embargos ao mérito poderá 

ser discutida a qualquer tempo, antes, durante ou depois do 

processo de execução” com a ressalva da matéria relativa aos 

pressupostos processuais e às condições da ação que se não forem 

deduzidas em sede de embargos não podem ser objeto de uma 

demanda autônoma” porque, na execução injusta e não embargada, 

se o executado paga a dívida ou nela vê seus bens expropriados, em 

razão da inexistência do direito material do exeqüente, tem o 

direito de receber o que pagou de modo indevido. 

Cumulativamente, poderá ser pedida a condenação ao pagamento 

                                                           
12 Cleide Previtalle Cais In  Processo tributário, 3ª edição revista, atualizada e ampliada.  Ed. Revista dos 
Tribunais pág. 447,  
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de perdas e danos em razão de eventuais prejuízos sofridos. A 

demanda proposta pela executado, de natureza condenatória, tem 

como causa petendi o enriquecimento sem causa do exeqüente”.13    

  Com efeito, estabelece o art. 38 da Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80) 

que “A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em 

execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de 

repetição de indébito, ou ação anulatória do ato declaratório da dívida, esta precedida 

do depósito preparatório do valor da débito, monetariamente corrigido e acrescido dos 

juros e demais encargos”. 

Porém, essa disposição legal, exigindo o depósito preparatório para o 

ajuizamento da ação anulatória do ato declaratório da dívida, além de injusta fere o art. 

5º, inciso XXXV, da atual Constituição Federal, que não exclui qualquer ato da 

apreciação do Poder Judiciário. Além do que, de conformidade com o disposto no art. 

585, § 1º do CPC, o aforamento dessa ação não inibe a Fazenda Pública de promover a 

execução fiscal. 

De modo que a efetivação do depósito não se constitui em condição 

de ação ou qualquer pressuposto de procedibilidade, mas uma faculdade do 

contribuinte que deseje suspender a exigibilidade do tributo durante a pendência da 

ação, impedindo o ajuizamento da execução fiscal, consoante a doutrina e a 

jurisprudência sobre a questão. 

Essa exigência, desde a constituição anterior, já era combatida por 

vários doutrinadores de escol, a exemplo do ilustre jurista José da Silva Pacheco14 

quando escreveu: 

“Essa exigência implica infringir o dispositivo no parágrafo 

4º, do art. 153, pois importa em proibir que se peça ao 

Judiciário para declarar se o crédito existe ou não existe, a 

não ser que se deposite o seu valor. Se a constituição impede 

que a Lei vede o ingresso em Juízo quando o recurso 

administrativo exige depósito, por mais forte razão haverá de 

impedir que a Lei exija tal depósito para ingressar em Juízo”. 

                                                           
13 A preservação do direito do executado que deixa de oferecer embargos foi assegurada pela súmula 196 
do STJ: “ Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer  revel, será nomeado curador 
especial, com legitimidade para apresentação de embargos” – Ob. Cit. Ag. 447. 
14  Comentários à Lei de Execução Fiscal - Saraiva, São Paulo 1981, pág. 153 
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A firme posição dos doutrinadores repercutiu amplamente nos 

Tribunais, gerando a torrencial Jurisprudência do antigo Tribunal Federal de Recursos15 

e consagração na Súmula 247, adotada sem alterações pelo atual Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: 

“Súmula 247- não constitui pressuposto da anulatória do débito 

fiscal o depósito de que cuida o art. 38 nº 6.830, de 1980”. 

Na hipótese da propositura da ação anulatória sem o 

depósito, pela sua afinidade com a execução fiscal, as ações 

devem ser reunidas para evitar julgamentos contraditórios. 

 

Assim, se a fiscalização fazendária promover o lançamento indevido, 

incluindo o administrador de pessoa jurídica de direito privado como responsável, e 

caso não seja anulado na via administrativa, poderá, sem prévio depósito, ajuizar a ação 

declaratória contra a Fazenda Pública, ressalvado as hipóteses que se enquadrem 

qualquer das quatros ações referidas no artigo 38 da LEF. 

Em face de possíveis abusos praticados pelo Poder Público, o 

mandado de segurança poderá ser utilizado, inclusive se caracterizado prejuízo 

irreparável por força de ordem judicial. 

Outro problema é saber se numa ação iniciada contra a empresa, pode 

a certidão de dívida ser emendada ou substituída (art. 2º, parágrafo 8º, da Lei 6.830), 

para o fim de prosseguir contra o dirigente responsável pelo débito. 

  A nosso ver, essa emenda ou substituição, para efeito de inclusão do 

nome do dirigente como responsável pelo débito, só pode ser feita se o dirigente tiver 

sido intimado, como responsável, na fase administrativa. Na doutrina do processualista 

gaúcho James Marins é impossível sanarem-se vícios materiais, por se ofender o direito 

de defesa do executado, bem como não cabe ao Judiciário saná-los, sob pena de avocar 

competência da autoridade fiscal, responsável exclusiva, pelo lançamento tributário16.  

                                                           
15  Por todos: AC nº 92.983 -RN, Relator Ministro Miguel Ferrante, Revista do TFR, vol. 131, pág. 133; 
AC nº 45.943-SP; Relator Ministro Pádua Ribeiro - Revista do TFR nº 140, pág. 11; AC nº 45.226-RJ, 
Relator Ministro Carlos Veloso, Revista TFR  nº 126, pág. 15; AC nº 91.701-CE, Relator Ministro 
Torreão Braz, Revista do TFR nº 130, pág. 161), cuja posição foi adotada no Supremo Tribunal Federal 
(Cf.  Acórdãos: do Ministro Rafael Mayer, no RE nº 103.400-SP, RTJ nº 112, pág. 316 e do Ministro 
Djaci Falcão no RE nº 105.552- SP, RTJ nº 115, pág. 929) 
16  In Direito Processual Tributário Brasileiro, Dialética – São Paulo. 2001. Pág.  538. 
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Sem que essa providência tenha sido tomada, estar-se-ia, com a 

emenda ou substituição da certidão, eliminando uma etapa no exercício do direito de 

defesa do dirigente. 

Nem se diga que o dirigente, como tal, já teria tido pleno 

conhecimento da origem e legalidade do crédito tributário, pois, ainda que assim fosse, 

as causas jurídicas das duas responsabilidades (da empresa contribuinte e devedora; e do 

dirigente, mero responsável), sendo de naturezas diferentes, requerem defesa diversa. 

È bem de ver, no caso de responsabilidade pessoal e direta do 

dirigente, como prevista no art. 135 do CTN, o que se discute não é o mérito do débito 

mas a ocorrência de situações que justifiquem a existência da responsabilidade. Como 

vimos acima, trata-se de uma verdadeira imputação de responsabilidade direta, de 

caracterização de um típico devedor, razão pela qual a empresa nem ao menos teria a 

obrigação de discutir o mérito da cobrança iniciada contra ela. Bastaria alegar os fatos 

excludentes da sua responsabilidade. 

Em conseqüência, a substituição do nome da empresa pelo do 

chamado responsável, já na fase de execução, implicaria, não só em eliminar o direito 

de defesa do devedor, como também, a própria discussão do mérito na fase 

administrativa, com prejuízo fundamental do direito de defesa do dirigente. 

Tal cerceamento do direito de defesa implica em nulidade formal da 

execução, o que impede, como é curial, a emenda ou substituição da certidão de dívida. 

Assim, caso seja incluído o nome do administrador de pessoa jurídica 

de direito privado na execução fiscal, este deve se defender através de embargos do 

devedor e não através de embargos de terceiros, a menos que se enquadre nas hipóteses 

em que se admite a exceção de pré-executividade. 

A admissibilidade da exceção de pré-executividade, todavia, como 

meio de defesa do contribuinte, como a seguir será demonstrado, tem sido contra a 

legitimidade do título executivo ou dos requisitos à execução antes de garantido o juízo. 

  

6.1. Da Exceção de Pré-Executivdade 

A Doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido do 

cabimento de exceção de pré-executividade oposta pelo executado, para se excluir do 

ato de constrição judicial que poderá advir se não garantidos ou pagos os valores no 

prazo indicado na Carta de Citação. 
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É princípio assente, na doutrina e jurisprudência, que “não se pode 

iniciar ou prosseguir com uma execução que não preenche todos os requisitos legais”·

Sob este aspecto é que a prática de qualquer ato no processo de 

execução somente deve ser ordenada quando se certificar o juiz, que estão presentes 

todos os requisitos para agressão ao patrimônio do devedor.  

Assim, caso tenha início uma execução que não preencha os requisitos 

legais, verbi gratia, sem que esteja aparelhada com título executivo líquido, certo e 

exigível, vedado estará ao Estado agredir o patrimônio do cidadão apontado como 

devedor, seja através de penhora, seja através de qualquer outro ato executivo. 

O exame dos requisitos da ação executiva é, portanto, matéria que 

antecede a discussão acerca da exigência de penhora para que possa o devedor opor-se à 

execução, pois, o que se tem em mira é a possibilidade de se efetivar a própria penhora. 

Trata-se, então, de condição de procedibilidade, cuja observância deve ser fiscalizada de 

ofício, pelo juiz, na abertura e no curso da execução. 

Por outro lado, como o único meio de defesa previsto no Código de 

Processo Civil (os embargos do devedor) tem como pressuposto a penhora a qual, a toda 

evidência, não pode ocorrer em execução que deixa de preencher todos os requisitos 

legais (isto é, pressupostos processuais e condições da ação), doutrina e jurisprudência 

vêm admitindo que o executado veicule, antes mesmo de seguro o juízo, matérias 

anteriores e prejudiciais da própria penhora. A esse instrumento fundamental para o 

processo de execução e sem o qual ter-se-iam execuções tramitando em desrespeito ao 

princípio do devido processo legal, constitucionalmente assegurado, convencionou-se 

denominar exceção de pré-executividade, a qual se veicula por meio de simples petição, 

sem maiores formalidades. 

A exceção de pré-executividade serve, pois, à discussão, a qualquer 

tempo e nos próprios autos da execução, das condições da ação executiva, antes mesmo 

da segurança do juízo pela penhora. 

Assim é que, pairando sobre o devedor a ameaça de penhora de seus 

bens em execução que não observe o princípio do devido processo legal (ausência dos 

requisitos legais), a ele se assegura o direito de se defender amplamente em juízo a fim 

de evitar a prática de tal ato manifestamente ilegal e inconstitucional. 

Nesse sentido é o magistério do insigne PONTES DE MIRANDA que 

admite a discussão acerca dos requisitos da execução antes de seguro o juízo: 
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 “A penhora ou o depósito somente é de exigir-se para oposição de embargos do 

executado; não para a oposição das exceções e de preliminares concernentes à falta de 

eficácia executiva do título extrajudicial ou da sentença” (Dez Anos de Pareceres, v. 4, 

p. 137). 

 Também GALENO LACERDA ensina ser possível o exame das 

condições da ação executiva, ainda que inexistente a penhora: 

“Uma vez que houve alegação que importa em oposição de 

exceção pré-processual ou processual, o juiz tem de examinar a 

espécie e o caso, para que não cometa a arbitrariedade de 

penhorar bens de quem não estava exposto à ação executiva. 

“Isto significa que, na defesa do executado, há exceções prévias, 

latu sensu, que afastam a legitimidade da própria penhora, já que 

esta, como é notório, pressupõe a executoriedade do título. Se o 

título não for exeqüível, não tem sentido a penhora, desaparece 

seu fundamento lógico e jurídico” (Execução de título 

extrajudicial e segurança do juízo, in Revista da Associação dos 

Juizes do Rio Grande do Sul - Ajuris, 23/13).  

Logo, não havendo á prova do fato imputado e a sua 

contemporaneidade, o título de execução é nulo por faltar os requisitos para a sua 

exigibilidade, haja vista que a infração imputada tem que ser comprovada pelo 

exeqüente, o que, por se tratar de matéria de ordem pública, cremos que a 

responsabilidade pessoal dos sócios ou administradores que praticam atos com excesso 

de poderes, contra a lei ou contrato social, poderá ser argüida pela parte através da 

"Exceção de Pré-Executividade”. 

 

6.2 Embargos 

Os sócios e administradores, no processo de execução da dívida fiscal 

deverão, quando tiverem seus bens pessoais penhorados, defender-se através de 

embargos do devedor e não embargos de terceiros como no caso dos seus cônjuges para 

defender a meação, consoante jurisprudência dominante no Pretório Excelso.    

O prazo para oferecer os embargos, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça17, tem início a partir da primeira intimação da penhora, 

ainda que esta seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, porquanto, não obstante seja 
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insuficiente deve o executado alegar toda a matéria de defesa neste prazo. Até porque 

não se pode admitir que pela insuficiência de bens para garantir a execução fique o 

contribuinte impossibilitado de exercer o contraditório e ampla defesa, tornando 

absoluta a presunção relativa da Certidão de Dívida Ativa. 

Ademais, paralisar-se o curso da execução por insuficiência de bens 

que possa recair a penhora, conforme preceitua o artigo 40 da LEF poderá muitas vezes 

dar ensejo à prescrição intercorrente. 

Se se tratar de redirecionamento da execução contra os sócios para que 

estes complementem os valores devidos, em face da insuficiência de bens da sociedade, 

há que se observar se não já foram transcorridos mais de cinco anos contados da citação 

do devedor (contribuinte/responsável), o que impede, em face da prescrição, o 

redirecionamento dos co-obrigados para responder pelo saldo. 

Ainda que tenha ocorrido dissolução irregular da sociedade, em que os 

sócios (se exercerem a qualidade de gerente) e demais dirigentes da empresa poderia 

figurar como devedor solidário, decorridos o qüinqüênio do ajuizamento da execução, 

descabido é o redirecionamento, porque o manto da prescrição consolidou a situação, 

visto que não houve interrupção da prescrição com a citação apenas da pessoa 

jurídica.18. 

                            Quanto à meação da mulher, esta só responde pelos atos ilícitos 

praticados pelo marido, mediante prova de que ela foi beneficiada com o produto da 

infração, nesta hipótese, o ônus da prova é do credor; diversamente de quando ela não  

se beneficiou com as dívidas contraídas pelo marido, em que a presunção de terem 

favorecido o casal deve ser ilidida pela mulher19. 

 

7. O Redirecionamento da Execução Fiscal 

Outro aspecto relevante a ser analisado diz respeito ao 

redirecionamento da execução fiscal contra os sócios e demais dirigentes da pessoa 

jurídica de direito privado pelos débitos fiscais. 

Na maioria das vezes a certidão de dívida ativa é emendada ou 

substituída no curso da ação executiva intentada contra a sociedade para prosseguir 

contra o seu dirigente ou sócio, responsabilizando-os pelo débito tributário, com fulcro 

                                                                                                                                                                          
17 REsp 244.923- RS 
18 . Neste sentido se posicionou a ilustre Ministra baiana Eliana Calmon  no REsp 55.862 (STJ. 2ª T. Ac. 
02.03.2000, DJU 10.04.2000) 
19   Neste sentido: REsp 50.443/rs – Rel. Min. Ari Pargendler) 
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no § 8º do artigo 2º da LEF sem que o dirigente ou sócio tenham sido intimados na fase 

administrativa. Entendemos, todavia, como já referido, que isso eliminaria o exercício 

do direito de defesa dessas pessoas. Mesmo porque, pelos atos ilícitos previstos no 

artigo 135 do CTN, essas pessoas respondem pessoalmente e diretamente e essa 

responsabilidade não se presume, tem que ser provada. 

Esse redirecionamento consiste na transferência, da responsabilidade 

para quitar o débito fiscal, ao sócio administrador da sociedade comercial pelo 

inadimplemento junto ao Fisco. 

Em que pese a qualidade de responsável tributário, o sócio-gerente ou 

demais dirigentes não poderão sofrer constrição em bens do seu patrimônio particular 

sem que antes a pretensão executória seja contra ele redirecionada, com a sua regular 

citação, pois, sendo a penhora um ato do processo executivo, só pode recair sobre os 

bens daqueles que tenham sido regularmente citados na ação, sob pena de nulidade 

 Se em momento algum essas pessoas figuraram no processo como 

devedores, impossível é o seu redirecionamento20.  

“A responsabilidade tributária por substituição do sócio gerente 

decorre de atos praticados com excesso de poderes, infração de 

lei, contrato social ou estatuto. Não apurada falta dessa natureza, 

mesmo porque nem se discute a integralização das cotas do 

sócio, não há que se falar em responsabilidade. O simples fato 

de ter sido o embargante sócio-gerente da empresa executada, 

legalmente extinta pelo Banco Central, não é suficiente autorizar 

o prosseguimento da execução contra o sócio” (TFR. Rem. ex 

offício n.º 73.423, I DJU, 19/08/82. 7.823.). 

 O simples inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza a 

dissolução irregular da sociedade de modo a ensejar a responsabilidade pessoal do 

dirigente. Para que este seja pessoalmente responsabilizado, é necessário que se 

comprove ter agido dolosamente, com fraude ou excesso de poder, pois a presunção não 

se alcança, esta é da sociedade. O redirecionamento da execução para o sócio necessita 

de comprovação a cargo do exeqüente, de que se configurou uma das hipóteses em que 

o sócio possa ser responsabilizado.  

 

                                                           
20 Nesse sentido: TRF 4ª R- AC97.0432755-2- pr- 2ª t. – Relª Juiza Tãnia Escobar- DJU 17.03.1999- P. 
552). 
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8. Conclusão: 

Pelo exposto, podemos assim concluir: 

I. Os sócios-gerentes e demais dirigentes de uma empresa não respondem, 

automaticamente, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 

responsabilidade tributária dessas pessoas somente se caracteriza quando há dissolução 

irregular da sociedade ou se comprovada infração à lei praticada por elas ou 

infringência ao estatuto social. 

   

II. O sócio e a pessoa jurídica formada por ele são pessoas distintas. Um não 

responde pelas obrigações da outra. Vigorando o princípio da separação dos 

patrimônios, O CTN, no inciso III do art. 135, não impõe responsabilidade ao sócio, 

mas ao gerente, diretor ou equivalente.  

            Assim, sócio-gerente é responsável, não por ser sócio, mas por haver exercido a 

gerência. Só responderão os sócios por dívidas da sociedade, quando na qualidade de 

gerentes, representantes ou diretores, praticarem ato com excesso de poderes ou 

infração de lei, contrato social ou estatutos. Ainda assim, sua responsabilidade está 

condicionada à impossibilidade de a sociedade arcar com seus débitos, à vista da 

inexistência de solidariedade. 

 

III. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de 

que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, 

não há falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócio a esse título ou a título de 

infração legal. Inexistência de responsabilidade tributária do ex-sócio. 

 

IV. O redirecionamento pela responsabilidade objetiva é incabível. 

 

V. O direito à substituição da sociedade pelo sócio-gerente e demais pessoas 

dirigentes da pessoa jurídica na execução decorre da prática de ato específico praticado 

com excesso de poderes ou em detrimento à lei ou em função do encerramento irregular 

das atividades da empresa, cujo ônus da prova é da Fazenda Pública, não podendo ser 

invertido. Incidência da Súmula 07 do STJ. 

 

VI. A simples falta de pagamento do tributo e a inexistência de bens penhoráveis no 

patrimônio da devedora (sociedade por quotas de responsabilidade limitada) não 
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configuram, por si sós, nem em tese, situações que acarretam a responsabilidade 

subsidiária dos sócios. Para que se viabilize o redirecionamento da execução é 

indispensável que a respectiva petição descreva, como causa para redirecionar, uma das 

situações caracterizadoras da responsabilidade subsidiária do terceiro pela dívida do 

executado. 

 

VII. Os sócios e administradores, no processo de execução da dívida fiscal deverão, 

quando tiverem seus bens pessoais penhorados, defender-se através de embargos do 

devedor e não através de embargos de terceiros. 

 

VIII. È possível a oposição de embargos à execução quando o juízo está apenas 

parcialmente garantido. 

 

IX. A exceção de pré-executividade serve, pois, à discussão, a qualquer tempo e nos 

próprios autos da execução, das condições da ação executiva, antes mesmo da segurança 

do juízo pela penhora. 

 

X. A citação da empresa não interrompe a prescrição dos dirigentes da pessoa 

jurídica, devendo os sócios-gerentes e demais dirigentes da pessoa jurídica serem 

citados, pessoalmente, no qüinqüídio legal sob pena de estabilizar-se o conflito pela 

prescrição. 

 

XI. A insuficiência de penhora não é causa suficiente para determinar a extinção dos 

embargos do devedor. 

 

XII. A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a 

responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade 

 

XIII. Portanto, tanto o interesse do particular como da Poder Público devem ser 

harmonizados, de modo a não deixar a tutela da sociedade, na defesa de seus interesses 

tributários e penais à mercê dos infratores da lei tributária e da lei penal, nem tampouco 

que os sócios e dirigentes das pessoas jurídicas honestos poderão ficar sujeitos aos 

sabores das Fazendas Públicas que redirecionam indistintamente a responsabilidade da 

empresa contra si. 
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