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RESUMO

Este trabalho analisa o instituto do Incidente de Desconsideração da Personalidade

Jurídica (art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015) sob a égide de

sua aplicabilidade aos processos executivos fiscais, haja vista que grande debate

doutrinário  e  jurisprudencial  tem-se  travado  a  esse  respeito,  sem  perspectiva

momentânea de uniformização  do  entendimento.  Nesse sentido,  importará  aqui

trabalhar com a desconsideração da personalidade jurídica enquanto ferramenta de

direito material da doutrina civil (art. 50 do Código Civil de 2002) – utilizada para

garantir a autonomia patrimonial entre sócio e empresa e evitar a confusão de seus

patrimônios  –;  e,  por  conseguinte,  traçar  um  paralelo  daquela  com  o

redirecionamento  da  execução  fiscal  ao  sócio-gerente  (art.  135,  III  do  Código

Tributário Nacional de 1966) e com a distribuição da responsabilidade tributária no

ordenamento jurídico brasileiro. Não obstante diferenças entre os institutos, será

verificado  que  a  legislação  tributária  não  estabeleceu  os  procedimentos

processuais necessários para o reconhecimento da sujeição passiva tributária de

terceiros, sendo aplicável, subsidiariamente (art. 1º da Lei nº 6.830/80), portanto, o

Incidente  de  Desconsideração  da  Personalidade  Jurídica,  justamente  para

assegurar o efetivo contraditório e a ampla defesa ao terceiro responsável ante o

órgão fazendário. Nesse caso, apesar de o entendimento consolidado no STJ ser

de  que  a  execução  fiscal  pode  ser  redirecionada  à  pessoa  física  do  sócio

automaticamente quando há presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica

(Súmula nº 435 do STJ), o presente trabalho questionará a subsistência do mesmo,

uma vez que impossível a coexistência entre o enunciado sumulado e o novo IDPJ,

pois,  assim,  estar-se-ia  permitindo  a  continuidade  da  constrição  patrimonial  do

terceiro responsabilizado sem oportunizar-lhe espaço para defender-se. 

PALAVRAS-CHAVE:  Incidente  de  Desconsideração  da  Personalidade  Jurídica.

Execução  Fiscal.  Responsabilidade  Tributária.  Autonomia  Patrimonial.

Contraditório. Ampla Defesa.
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1. INTRODUÇÃO 

Tema  já  há  muito  debatido  na  doutrina  jurídica,  a  distribuição  da

responsabilidade tributária é um dos grandes entraves que o processo tributário

tem encontrado no cotidiano forense brasileiro. Muito disso vale-se porque se tem

notado forte tendência do órgão jurisdicional em permitir que o órgão fazendário

consiga, ainda que sob arrepio dos princípios constitucionais da ampla defesa e do

contraditório, afetar e constrigir o patrimônio de terceiro (o sócio-administrador, por

exemplo)  que  anteriormente  não  era  o  responsável  direto  pelo  pagamento  do

tributo. A tal prática deu-se o nome de redirecionamento da execução fiscal, e é

nesse instituto que reside a controvérsia.

Isto  porque  tal  manobra  processual  vem  sendo  aplicada

irrestritamente e com uma facilidade notável, de modo que a pessoa física do sócio

passa a responder com seu patrimônio por dívida tributária adquirida pela pessoa

jurídica sem nem mesmo ter o direito a se manifestar nesse sentido. A confusão

patrimonial  aqui  encontrada não decorre do mero requerimento da Procuradoria

Fazendária, mas se respalda em norma de direito material  do Código Tributário

Nacional  (art.  135, III)  e em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal  de

Justiça (Súmula nº 435).  Todavia,  não existia  no ordenamento jurídico qualquer

previsão de norma processual que disciplinasse o procedimento e assegurasse o

direito  de  defesa  a  esse  terceiro  cuja  responsabilidade  tributária  lhe  foi

automaticamente imputada, o que gerava uma grande instabilidade e uma série de

plausíveis reclamações sobre tal lacuna.

Todo esse cenário, pois, muda com o Código de Processo Civil  de

2015 e com seu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, uma vez

que  se  criou  um  mecanismo  que  assegura  ao  sócio-gerente,  no  caso,  a

possibilidade  de  defender-se  e  de  influir  na  cognição  judicial  antes  mesmo de

integrar a relação jurídica executiva – na qual, como se sabe, a possibilidade de

defesa é mais restrita e só pode ser exercida após garantido o juízo. Basicamente,

o novo regramento estabelece procedimento em contraditório, há muito reclamado

por partes e advogados, para assegurar que as partes sejam devidamente ouvidas



7

antes de sofrerem qualquer constrição patrimonial por ilícitos supostamente tidos

como praticados por sócio, atingindo a própria empresa e eventuais outros sócios.

É justamente a isso que se propõe o Incidente de Desconsideração

da  Personalidade  Jurídica,  no  sentido  de  assegurar  que  pessoas  naturais  e

empresas  tenham  o  direito  de  se  pronunciar  antes  de  sofrer  constrições

patrimoniais e cobranças por créditos que por essência não são seus. O propósito

da nova regra é evitar que alegações unilaterais sejam bastantes para que sujeitos

sejam  responsabilizados  por  débitos,  sem  que  seja  assegurado  ao  menos  o

contraditório.

Nesse  novo  cenário,  portanto,  o  objetivo  central  deste  trabalho  é

analisar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e defender a

sua aplicação nos processos executivos fiscais, considerando que inexiste norma

processual disciplinando a matéria e que sua aplicação garante à parte o exercício

do contraditório  e  de sua ampla defesa.  Para tanto,  será necessário  traçar  um

paralelo  entre  os  institutos  da  desconsideração  da  personalidade  jurídica  e  do

redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio-gerente, constatando

que  ambos  disciplinam  materialmente  as  situações  nas  quais  a  autonomia

patrimonial da pessoa jurídica é afastada e o patrimônio da pessoa física torna-se

responsável pelo adimplemento da obrigação, seja ela civil ou tributária. 

Por  outro  lado,  este  trabalho  demonstrará  a  insustentabilidade  da

coexistência entre as normas processuais do art. 133 e seguintes do CPC/15 e o

enunciado  da  Súmula  nº  435  do  STJ,  muito  porque  referido  entendimento

sumulado permite  à Fazenda transferir  de forma automática a responsabilidade

tributária da pessoa jurídica para a pessoa física nos casos de dissolução irregular

da empresa, sem, contudo, oportunizar ao sócio-gerente manifestar-se antes de ter

seu patrimônio constrito. O que se quer dizer é que, a partir do momento em que a

aplicabilidade do IDPJ se tornar uniforme – como aqui se pretende –, os juízes

brasileiros não mais poderão aplicar irrestritamente a Súmula nº 435 do STJ, uma

vez  que,  ainda  que  irregularmente  dissolvida  a  empresa,  deve-se  aplicar  o

procedimento do IDPJ, pois somente sob tal rito será possível aplicar a norma de

direito material que transfere a responsabilidade tributária.
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2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

O tema da desconsideração da personalidade jurídica e, como dito

anteriormente, de sua aplicação ao processo executivo fiscal, é objeto de grande

controvérsia no direito brasileiro. As discussões iniciam-se no campo doutrinário e

ganham efetividade nos Tribunais  pátrios,  os  quais  têm,  com muita  dificuldade,

interpetrado o instituto e o aplicado com certa inconstância. Por isso mesmo, para

entender melhor como o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

foi criado e como ele, na visão do presente estudo, deveria ser aplicado, deve-se

antes entender  as  origens e  investigar  os  fundamentos da desconsideração da

personalidade do ente jurídico.

Nesse viés, vê-se que a consagração da doutrina da desconsideração

teve início no país após explêndido trabalho do jurista Rubens Requião, o qual pela

primeira vez sistematizou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica ao

discorrer sobre o uso abusivo ou fraudulento da pessoa jurídica. E foi através de

uma conferência realizada na Faculdade de Direito da Universidade do Paraná,

publicada  posteriormente  na  Revista  dos  Tribunais,  em  1969,  denominada

“Disregard  Doctrine  –  Abuso  de  Direito  e  Fraude  através  da  Personalidade

Jurídica”,  que  Requião  plantou  a  semente  de  uma  grande  controvérsia  que,  à

época, ainda não se atentava:

“Se a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas físicas que a compõem,
pois  são  personalidades  radicalmente  distintas;  se  o  patrimônio  da  sociedade
personalizada é autônomo, não se identificando com o dos sócios, tanto que a cota
social  de  cada  um  deles  não  pode  ser  penhorada  em  execução  por  dívidas
pessoais, seria então fácil burlar o direito dos credores, transferindo previamente
para  a  sociedade  comercial  todos  os  seus  bens.  Desde  que  a  sociedade
permanecesse sob o controle desse sócio, não haveria inconveniente ou prejuízo
para ele que o seu patrimônio fosse administrado pela sociedade, que assim estaria
imune às investidas judiciais de seus credores”.1

Referido estudo do Prof. Requião tomou como base a já densamente

estudada  teoria  da  disregard  doctrine,  criada  no  bojo  do  common  law norte-

americano após o case  Bank of United States vs. Deveaux,  datado de 1809, e

1 REQUIÃO, Rubens. Aspectos modernos de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1988. P. 67
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consolidada  na  Inglaterra,  em  1897,  no  caso  Salomon  vs.  Salomon  Co.  Ltd.2.

Ressalta-se que somente em princípios do século XX a teoria da desconsideração

foi realmente sistematizada pelo jurista Rolf Serick na Alemanha, o que inicia sua

aplicação no sistema normativo do civil law.

Graças  a  tais  estudos  pioneiros,  o  direito  brasileiro  começou  a

entender e sedimentar a ficção criada para que entes abstratos passassem a ter

capacidade  jurídica,  com  vontade  própria  e  diversa  da  de  seus  membros.  A

personificação do ente abstrato "pessoa jurídica",  portanto,  precisaria preencher

três básicos pressupostos: o ato volitivo da pessoa física criadora, a observância às

condições legais estabelecidas para sua criação e a finalidade lícita para a qual

estaria sendo criada.

É  exatamente  por  causa  de  referida  aquisição  de  personalidade

jurídica que, como bem apontou Requião, são gerados novos efeitos jurídicos a

esses  entes,  a  dizer:  “a)  a  pessoa  jurídica  passa  a  ser  sujeito  de  direitos  e

obrigações, podendo estar em juízo por si própria, contratar e se obrigar, sendo

inclusive sujeito ativo de delito penal – conforme art. 3.º da Lei 9.605/1998; b) os

sócios que constituem a pessoa jurídica não são confundidos com ela; c) a pessoa

jurídica tem ampla autonomia patrimonial; e d) a pessoa jurídica pode modificar sua

estrutura, tanto jurídica quanto econômica”.3

2 “No caso em apreço, tanto a  High Court quanto, em grau de recurso, a  Court of Appeal deram
ganho  de  causa  à  sociedade,  condenando  o  sócio,  Aaron  Salomon,  no  pagamento  de  uma
determinada quantia, não pelo fato de o comerciante deter o controle acionário, mas sim sob a
fundamentação de que esse sócio teria usado a sociedade de modo a confundir sua personalidade
com a da pessoa jurídica, a fim de prevalecer seu crédito em detrimento dos demais credores. Ele
tinha  cedido  seu  fundo  de  comércio  à  sociedade,  alegando  que  o  valor  desse  bem  cedido
suplantava o valor de seu débito, o que o tornou credor da empresa com a constituição em seu favor
de  garantia  real.  Portanto,  enquanto  os  demais  credores  da  sociedade  possuíam  créditos
quirografários, o sócio majoritário, Aaron Salomon, dispunha de garantia real, o que lhe permitia,
simultaneamente, não pagar os débitos por força da limitação de sua responsabilidade pessoal e,
ainda,  executá-los  preferencialmente.  Diante  disso,  a  Corte  rejeitou  a  pretensão  executória  do
comerciante formulada no processo falimentar da sociedade, além de condená-lo a pagar, com seus
bens pessoais, os débitos sociais não adimplidos pela empresa, sob a fundamentação de que sua
personalidade realmente havia se confundido com a da sociedade”. In CLÁPIS, FLÁVIA MARIA.
Desconsideração  da  Personalidade  Jurídica.  2006.  205  páginas.  Dissertação  apresentada  à
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pp. 46-47
3 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 25. ed. atual. por Rubens Edmundo Requião. São Paulo:
Saraiva, 2003, v. 1, p. 382
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Dessa  maneira,  ao  consagrar  o  mecanismo jurídico  da  autonomia

patrimonial,  o ordenamento jurídico brasileiro acabou por criar  um véu protetivo

muito eficiente ao patrimônio do sócio, e este acabou se tornando excessivamente

blindado, quase que intocável, em se tratando de processos executivos. Com isso,

considerando  a  impossibilidade  de  confusão  patrimonial  entre  as  pessoas

integrantes da empresa e ela mesma, viu-se uma certa facilitação para a criação de

sociedades forjadas unicamente para a realização de fraudes e abusos, já que os

sócios  integrantes  teriam  a  garantia,  por  lei,  de  blindagem  de  seu  patrimônio

pessoal.

E se é assim, tentando coibir a desenfreada prática de fraudes contra

credores e de ocultações indevidas de patrimônio, o Direito criou uma ferramenta

jurídica  capaz  de  refrear  o  uso  da  autonomia  patrimonial  para  o  propósito  de

prejudicar  credores  e  terceiros.  Surgiu  então  a  teoria  da  desconsideração  da

personalidade jurídica, a  qual  brilhantemente foi  resumida pelo autor americano

Maurice Wormser:

“Quando o conceito de pessoa jurídica é empregado para defraudar credores, evitar
uma obrigação existente, tirar vantagem da lei, alcançar ou perpetuar monopólio, ou
proteger a desonestidade ou o crime, os tribunais irão colocar de lado a pessoa
jurídica,  irão  considerar  a  sociedade  como uma associação  ativa  de  homens e
mulheres, e irão fazer justiça”.4

Com isso, bem se vê que existem certos pressuspostos básicos que

indicam a hipótese em que a teoria da desconsideração pode incidir e ser aplicada,

podendo ser eles resumidos em dois: a regular constituição da pessoa jurídica e a

fraude ou abuso de direito. Só há possibilidade de deconsideração daquela pessoa

jurídica  que,  regularmente,  adquiriu  personalidade  por  concessão  da  lei.  E  em

segundo plano, a fraude e o abuso de direito que levam à desconsideração são

aqueles não permitidos nem tolerados pelo direito e pela comunidade. 

É preciso, por óbvio, a prova do desvio da função da pessoa jurídica e

da ofensa aos princípios jurídicos, como o da autonomia patrimonial das pessoas.

O sócio terá seu patrimônio atingido porque agiu comissivamente em fraude ou em

4WORMSER, Maurice.  Disregard of corporate fiction and allied corporation problems. New York:
Baker, Voorhis and Company, 1929. P. 84.
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abuso utilizando a personalidade jurídica da empresa a seu favor, não podendo

seus atos serem imputados a nenhum outro sócio e nem à própria empresa – isto

é, a sociedade funcionou como simples anteparo para satisfação de sua vontade.

Nas palavras do ilustre professor Fábio Ulhoa Coelho:

“O objetivo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of
legal entity ou piercing the veil) é exatamente possibilitar a coibição da fraude, sem
comprometer o próprio instituto da pessoa jurídica, isto é, sem questionar a regra da
separação de sua personalidade e patrimônio em relação a seus membros.  Em
outros termos, a teoria tem o intuito de preservar a pessoa jurídica e sua autonomia,
enquanto  instrumentos  jurídicos  indispensáveis  à  organização  da  atividade
econômica, sem deixar ao desabrigo terceiros vítimas de fraude.”5

Com isso, partindo de tantos pressupostos doutrinários e históricos,

os  legisladores  brasileiros  começaram  a  paulatinamente  introduzir  a  teoria  da

desconsideração da personalidade jurídica no nosso ordenamento. O pioneirismo

legislativo  veio  com  o  art.  28  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (Lei  nº

8.078/90)6, seguido pelo art. 18 da Lei Antitruste (Lei nº 8.884/94)7 – revogado pelo

art. 34 da Lei nº 12.529/20118 -, pelo art. 4º da Lei nº 9.605/95, que disciplinava

sobre  responsabilidade  ambiental9,  e  mais  recentemente  também seguido  pela

legislação anticorrupção, como se vê no art. 14 da Lei nº 12.846/201310

5 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. V. 2. P. 34.
6 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.
7 Art.  18. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser
desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei,
fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.  A desconsideração também será
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração.
8 Art. 34.  A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser
desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei,
fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.
9 Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
10 Art. 14.  A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa
jurídica  aos  seus  administradores  e  sócios  com  poderes  de  administração,  observados  o
contraditório e a ampla defesa.
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No entanto,  frisa-se que somente com o Código Civil  em 2002 foi

possível criar uma norma de caráter geral de desconsideração da personalidade

jurídica  para  disciplinar  as  relações  de  direito  privado,  consubstanciada  no

dispositivo do art. 50:

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. 

Com tal positivação, destacou-se no Brasil a sistematização feita por

Fábio  Ulhôa  Coelho  das  duas  teorias  de  aplicação  da  desconsideração  da

personalidade jurídica, sendo elas a Teoria Menor11 e a Teoria Maior12. Bem se vê,

pois, que há a necessidade de verificação de fatores exteriores à simples insolvêcia

11 DIREITO  DO  CONSUMIDOR  E  PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO
FRUSTRADA.  PEDIDO  DE  DESCONSIDERAÇÃO  DA  PERSONALIDADE
JURÍDICA.INDEFERIMENTO.  FUNDAMENTAÇÃO  APOIADA  NA  INEXISTÊNCIA  DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR).
ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART.
28, § 5º, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA.
1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a
utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se
contenta  com  o  estado  de  insolvência  do  fornecedor,  somado  à  má  administração  da
empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5º, do Código de
Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, §
5º,  do  CDC (Teoria  Menor),  acolhe-se  a  alegação de ofensa  ao  art.  535  do  CPC.  3.  Recurso
especial parcialmente conhecido e provido.
(REsp  1111153/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
06/12/2012, DJe 04/02/2013 – grifou-se)
12 AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL E  PROCESSUAL
CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO  ARTIGO  535  DO  CPC.  DESCONSIDERAÇÃO  DA
PERSONALIDADE  JURÍDICA.  INVIABILIDADE.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  50  DO  CC/2002.
INEXISTÊNCIA  DOS  REQUISITOS.  SÚMULA  7/STJ.  ÓBICE  APLICÁVEL  TAMBÉM  PARA  A
ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em
violação  ao  artigo  535  do  Código  de  Processo  Civil,  quando  a  matéria  que  se  alega  ter  sido
analisada pelo Tribunal de origem não foi objeto dos embargos de declaração.  2. Nos casos em
que se discutem relações jurídicas de natureza civil, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de
2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de
elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores
de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de
finalidade  (ato  intencional  dos  sócios  em  fraudar  terceiros  com  o  uso  abusivo  da
personalidade  jurídica)  ou  a  demonstração  de  confusão  patrimonial  (caracterizada  pela
inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa
jurídica  e  dos  sócios  ou,  ainda,  dos  haveres  de  diversas  pessoas  jurídicas).  3.  A mera
inadimplência da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes. Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do
dissídio  jurisprudencial,  o  que  impede o  conhecimento  do  recurso  pela  alínea  c  do  permissivo
constitucional. 5. Agravo regimental improvido.
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ou ao mero inadimplemento da pessoa jurídica para se ver aplicável o mecanismo

da desconsideração. Mais que isso, deve ser tal ferramenta aplicada com extrema

cautela, sempre garantindo a ampla defesa e o devido processo legal.

Em síntese, constata-se que toda a organização normativa da teoria

da  desconsideração  da  personalidade  jurídica  foi  pautada  na  preservação  da

autonomia patrimonial da pessoa jurídica, permitindo que ela estabeleça negócios

de maneira institucional, mas sempre de modo que seus sócios não provoquem a

confusão  patrimonial  por  objetivos  escusos.  Com  isso,  tornou-se  possível

suspender provisioramente a regra da autonomia patrimonial para que os sócios

infratores  sejam  responsabilizados  pela  dívida  de  suas  empresas,  quando

estiverem  presentes  ilícitos  definidos  em  lei,  caracterizadores  do  abuso  da

personalidade jurídica. 

Ressalta-se, por fim, que referida definição – positivada nos vários

dispositivos acima indicados – posiciona-se como a regra de direito material que

prevê e discplina as hipóteses em que a responsabilidade obrigacional pode ser

substituída  ou  pode  ser  distribuída  de  maneira  diversa  da  prevista  na  relação

jurídica  originária,  fazendo  com  que  o  “véu”  da  personalidade  jurídica  seja

levantado e permita-se buscar o real patrimônio escondido, pertencente à pessoa

física do sócio.

3. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

(AgRg  no  AREsp  588.587/RS,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
21/05/2015, DJe 22/06/2015 – grifou-se)
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Está previsto no Código Tributário Nacional uma definição binária das

espécies  de  sujeição  passiva  tributária,  dividindo-se,  pois,  em  contribuinte  e

responsável (art.  121, CTN)13.  O primeiro seria aquele que tem relação direta e

pessoal com a situação que constituiu o fato gerador, de modo que o responsável

teria sua obrigação advinda de disposição legal expressa. Nas palavras de Ives

Gandra da Silva Martins, “a responsabilidade tributária é uma imposição legal da

sujeição passiva da obrigação tributária a uma pessoa física ou jurídica que, sem

revestir  a condição de contribuinte,  se vincula com o respectivo fato gerador”14.

Assim, a responsabilidade surge de norma jurídica que implica a inclusão de sujeito

praticante de fato não tributário no critério pessoal da relação jurídica obrigacional

tributária.

Com efeito,  tangenciando a teoria dualista da obrigação no Direito

Civil, a qual se funda na separação entre Schuld e Haftung (dever de prestação e

possibilidade de sujeição patrimonial,  respectivamente),  vê-se que tal  separação

torna-se muito útil e serve didaticamente para explicar a distinção existente entre

contribuinte e responsável tributário. De fato, enquanto o contribuinte tem o dever

da prestação (Schuld) e a possibilidade de ter seu patrimônio atingido (Haftung), o

responsável tributário tem a possibilidade de constrição patrimonial (Haftung), sem

ter o dever de prestação “originário” (Schuld).15

É, portanto, a sujeição passiva indireta que identifica o responsável

tributário. Ela é sempre ex lege, mas o elemento básico e permissivo da criação da

responsabilidade tributária é a vinculação do terceiro com o fato gerador da referida

obrigação.  Como  bem  sintetizaram  Luciano  Amaro16 e  Ives  Gandra  da  Silva

13 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador;
II  -  responsável,  quando,  sem  revestir  a  condição  de  contribuinte,  sua  obrigação  decorra  de
disposição expressa de lei.
14 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de Direito Tributário. Belém: CEJUP; Centro de Extensão
Universitária, 1993. P. 228.
15 Esse raciocínio comparativo pode-se encontrar em: TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito
financeiro e tributário. 12. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 256.
16 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 19 . ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 333.
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Martins17,  a sujeição passiva indireta pode ser fruto de uma transferência ou de

uma substitução.

Na responsabilidade por substituição, a obrigação tributária já nasce

com o substituto tributário ocupando o polo passivo da relação jurídica tributária,

conquanto  o  fato  gerador  tenha  sido  praticado  pelo  contribuinte.  Afirma  Luis

Eduardo Schoueri que “nessas situações, portanto, praticado o fato gerador pelo

contribuinte, nasce a pretensão tributária diretamente contra o substituto tributário

(sujeito passivo/responsável tributário)”18. Em outras palavras, Ives Gandra define

que a subsituição ocorre quando, por expressa disposição legal, “a obrigação se

concretiza, desde logo, contra pessoa diversa do contribuinte, mas vinculada com o

fato gerador”19.

Por  outro  lado,  na  responsabilidade  por  transferência,  há  duas

relações jurídicas independentes mas conectadas. A primeira é a própria relação

que decorre da concretização da hipótese de incidência normativa vinculando o

sujeito passivo direto (contribuinte) à obrigação tributária. Já a segunda consiste no

vínculo  jurídico  específico  criado  pela  norma  introdutora  da  sujeição  passiva

indireta, ou seja, “a obrigação de terceiro de responder por dívida originalmente do

contribuinte,  jamais  decorre  direta  ou  automaticamente  da  pura  e  simples

ocorrência do fato gerador do tributo. Do fato gerador, só surge a obrigação direta

do contribuinte”20.

Da  responsabilidade  por  transferência,  surgem  as  espécies:  i)

responsabilidade  dos  sucessores;  ii)  responsabilidade  de  terceiros;  iii)

responsabilidade  por  infração.  Para  fins  do  presente  estudo,  tratar-se-á

primordialmente  sobre  a  responsabilidade  de  terceiros,  mais  especificamente

aquela trazida no art.  135, III, do CTN, que atribui sujeição passiva indireta aos

diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

3.1 O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO GERENTE 

17 Op. Cit. P. 227.
18 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 505-506.
19 Op. Cit. P.228
20 Supremo Tribunal Federal – RE nº 562.276/PR, Pleno. Dje: 10/02/2011
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Antes de mais nada, importa frisar que da leitura do art. 135, III, do

CTN21, extrai-se que não se demonstra suficiente a simples condição de sócio para

a  imputação  de  responsabilidade  tributária.  Faz-se  mister,  para  tanto,  que  o

potencial  responsável  exerça posição de dirigente,  gerente ou representante da

pessoa jurídica, e que, com tais qualificações, pratique atos abusivos ou ilegais.

Nesse sentido, destaca-se ensinamento trazido por Humberto Theodor Júnior:

“As hipóteses de responsabilidade tributária definidas pelo art. 135 do CTN, pelas
próprias  palavras da lei,  não se fundam no mero inadimplemento da sociedade
contribuinte,  mas  na  conduta  dolosa  especificamente  apontada  pelo  próprio
legislador, que vem a ser a ocorrência de um fato gerador de tributo praticado com
excesso de poder, infração da lei ou violação do contrato social, por parte do gestor
da pessoa jurídica”22.

Partindo, portanto, da premissa de que o sócio será responsabilizado

apenas  se  exercer  cargo  diretivo,  gerencial  ou  representativo  da  sociedade,  e

praticar  atos  com  excesso  de  poderes  ou  infração  de  lei,  contrato  social  ou

estatuto, encontra-se na prática forense uma extensa aplicação desse instituto para

justificar a distribuição diversa da responsabilidade tributária e imputar ao sócio a

obrigação  de  pagar  pelo  tributo  devido  pela  empresa,  tudo  de  acordo  com  o

consolidado  entendimento  do  STJ  na  sua  Súmula  nº  43023.  Isto  é,  não  basta

apenas a empresa ser devedora de crédito tributário para que a responsabilidade

seja transferida, mas sim que o sócio também incorra em uma das práticas do art.

135, do CTN.

E é nesse contexto que se insere a causa mais comum – e mais

polêmica – de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, qual seja,

a  dissolução irregular  da  empresa.  Isto  porque na ampla maioria  dos casos,  o

empresário,  ante  o  insucesso  de  seu  empreendimento,  simplesmente  fecha  as

portas, sem comunicar à Receita Federal ou aos órgãos fazendários competentes e

21  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.
22 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de Execução Fiscal: comentários e jurisprudência -  2. Ed.,
rev. – São Paulo : Saraiva, 1986. Pág. 149
23 Súmula nº 430 do STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por
si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
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sem pagar os encargos restantes, constituindo, assim, forma indevida e ilegal de

encerramento de sua empresa. Como afirma Marco Fratezzi Gonçalves, tal forma

corresponderia  a  “uma dissolução de  fato,  isto  é,  encerramento  das atividades

empresariais,  normalmente  acompanhada  da  divisão  do  restante  do  patrimônio

entre os sócios remanescentes, apesar de subsistência formal da sociedade como

ente jurídico”24.

Com isso, os Tribunais brasileiros passaram a aplicar o entendimento

de que essa dissolução irregular seria uma das formas de infração à lei trazida no

caput do art. 135 do CTN, e que inclusive o simples indício desse tipo de infração já

bastava para incluir o sócio-gerente na relação jurídica executiva, como bem se vê

na jurisprudência do STJ antes da edição da Súmula nº 435:

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III,
DO CTN. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1.  O
posicionamento desta Corte é no sentido de que a não localização de empresa
executada em endereço cadastrado junto ao Fisco, atestada na certidão do
oficial de justiça, representa indício de dissolução irregular, o que possibilita e
legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.  Esse foi o
entendimento fixado pela Primeira Seção por ocasião do julgamento dos Embargos
de Divergência n. 716.412/PR, em 12.9.2008, sob a relatoria do Ministro Herman
Benjamin (DJe de 22.9.2008). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo asseverou
que  existem  indícios  de  dissolução  irregular  da  sociedade,  o  que  permite  o
redirecionamento  da  execução  fiscal.  3.  Decisão  mantida  por  seus  próprios
fundamentos.  4.  Agravo regimental  não provido.  (AgRg no Ag 1247879/PR, Rel.
Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em  18/02/2010,
DJe 25/02/2010 – grifou-se)

* * *

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – OFENSA AO ART.
535,  II  DO  CPC  –  INOCORRÊNCIA –  DISSOLUÇÃO  IRREGULAR  –  SÓCIO-
GERENTE – REDIRECIONAMENTO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 135, INCISO
III,  DO  CTN.  1.  Não  viola  o  art.  535,  II  do  CPC,  tampouco  nega  a  prestação
jurisdicional,  o  acórdão  que,  embora  rejeitando  os  embargos  de  declaração,
examina  motivadamente  todas  as  questões  pertinentes.  2.  É  pacífica  a
jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  que  o  simples  inadimplemento  da
obrigação  tributária  não  caracteriza  infração  à  lei,  de  modo  a  ensejar  a
redirecionamento  da  execução  para  a  pessoa  dos  sócios.  3.  Em  matéria  de
responsabilidade dos sócios de sociedade limitada, é necessário fazer a distinção
entre empresa que se dissolve irregularmente daquela que continua a funcionar. 4.
Em se  tratando  de  sociedade  que  se  extingue  irregularmente,  impõe-se  a
responsabilidade  tributária  do  sócio-gerente,  autorizando-se  o
redirecionamento, cabendo ao sócio-gerente provar não ter agido com dolo,

24 GONÇALVES, Marco Fratezzi. Modificações no polo passivo da execuçãofiscal: consequências
da falência,  da morte,  da dissolução irregular da pessoa jurídica e da sucessão empresarial  no
processo executivo. In: Execução Fiscal Aplicada. Coord. João Aurino de Melo Filho. 2 ed. Salcador:
Juspodivm, 2013, p. 340.
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culpa, fraude ou excesso de poder. 5. A empresa que deixa de funcionar no
endereço  indicado  no  contrato  social  arquivado  na  junta  comercial,
desaparecendo  sem  deixar  nova  direção,  é  presumivelmente  considerada
como desativada ou irregularmente extinta. 6.  Imposição da responsabilidade
solidária.  7.  Recurso  especial  parcialmente  provido.  (REsp  1017732/RS,  Rel.
Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  25/03/2008,  DJe
07/04/2008 – grifou-se)

Desta  feita,  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça  não  restava  outra

alternativa  a  não  ser  consolidar  referido  entendimento  e  provê-lo  de  força

vinculante para dirimir os conflitos de interpretação da legislação federal, como se

vê no enunciado da Súmula nº 435:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio  sem  comunicação  aos  órgãos  competentes,  legitimando  o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

E não é outro o sentido da jurisprudência dominante, como se ilustra
nos julgados do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO À ÉPOCA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR
DA EMPRESA.  CABIMENTO.  1.  Cuida-se  de  agravo  de  instrumento  interposto
contra  decisão  que,  em  sede  execução  fiscal,  indeferiu  o  pedido  de
redirecionamento  do  feito  para  o  corresponsável  da  empresa  executada,
considerando que não restou comprovado que o mesmo exercia poderes de gestão
à época do fato gerador da dívida e da dissolução irregular. 2. Em suas razões
recursais,  a  agravante  defende  a  reforma  da  decisão,  argumentando  que  a
responsabilidade pelos débitos da empresa dissolvida irregularmente deve recair
sobre  o  sócio  com  poderes  de  gerência  à  época  da  dissolução  irregular,
independentemente da data de seu ingresso na empresa ou da ocorrência do fato
gerador dos débitos. 3. Esta egrégia Turma já decidiu que: "A responsabilidade
prevista no art. 135, III, do CTN, não decorre do mero inadimplemento de uma
obrigação tributária, mas sim da prática de um ato ilícito, o qual, no caso dos
autos,  consistiu  na  dissolução  irregular  da  sociedade.  Portanto,  o
redirecionamento da execução fiscal, na hipótese de dissolução irregular da
sociedade,  pressupõe a  condição do sócio  na  administração ao tempo da
ocorrência  da  dissolução.  Daí  a  infração  à  lei  e,  pois,  o  motivo  para  o
redirecionamento" (Segunda Turma, AG 142580/RN, Rel.  Des. Federal Paulo
Roberto de Oliveira Lima, unânime, DJE: 06/11/2015 - Página 49). 4. Assim, a
infração à lei é a dissolução irregular da sociedade, havendo presunção deste
encerramento irregular quando a empresa não é encontrada em seu domicílio,
sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento
da execução para os sócios gerentes, nos termos do Enunciado nº. 435 da
Súmula do STJ. Portanto, o indício é da dissolução irregular; atestada esta,
está configurada a infração à lei. Assim, o que se deve perquirir não é a data do
fato gerador da obrigação que deu origem ao crédito exequendo, mas a data dos
indícios de dissolução irregular.(...) 7. Agravo de instrumento provido para deferir o
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pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa
executada, à época da dissolução irregular.
(TRF5 – AG 0802353422016405000/SE – Rel: Des. Leonardo Carvalho – 2ª Turma
– Dje 15/09/2017 – grifou-se)

* * *

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AGRAVO  INTERNO  EXECUÇÃO  FISCAL.
REDIRECIONAMENTO  DO  FEITO  EXECUTIVO  PARA  O  SÓCIO-
ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. CIRCUNSTÂNCIA
HÁBIL A LASTREAR O REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTE DESTA QUARTA
TURMA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A alegação
de  prescrição  do  crédito  executado  não  foi  objeto  de  apreciação  pela  decisão
impugnada,  o  que  lhe  obsta  o  conhecimento  ante  o  estreito  contorno  cognitivo
inerente ao recurso de agravo de instrumento, bem como em face da supressão de
instância.  2. "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando  o  redirecionamento  da  execução  fiscal  para  o  sócio-gerente."
(Súmula  435/STJ).  3.  A Quarta  Turma  desta  Corte  Recursal,  nos  autos  do
agravo  de  instrumento  nº  0800623-93.2016.4.05.0000,  em  sessão  de
julgamento ampliada, com rito previsto no art. 942 do NCPC, o entendimento
de que "o encerramento irregular da pessoa jurídica é causa suficiente para a
responsabilização  pessoal  do  sócio,  a  teor  do  art.  134,  VII,  do  Código
Tributário  Nacional,  sendo  desnecessário  que  esteja  presente,
simultaneamente, qualquer das situações descritas no art. 135, III, do mesmo
Código. Nesta hipótese, o ato ilícito ensejador da responsabilização pessoal
do  sócio-gerente  é  unicamente  a  extinção  irregular  da  pessoa  jurídica,
independentemente de qualquer outro praticado no momento do fato gerador
da  obrigação  tributária".  4.  A  dissolução  irregular  da  empresa,  aliada  à
informação de que se encontra baixada no sistema de informações do Fisco
Federal,  autoriza o redirecionamento do executivo fiscal  em face do sócio-
administrador à época da dissolução. 5. Agravo de instrumento não provido e
agravo interno prejudicado.
(TRF5 – AG 08038029820174050000/SE – Rel: Des. Edilson Nobre – 4ª Turma –
Dje 24/08/2017 – grifou-se)

Posto  isso,  deve-se  firmar  as  seguintes  premissas  acerca  do

redirecionamento  da  execução  fiscal  ao  sócio-gerente:  a)  ele  somente  será

responsável pelo tributo se praticar ato ilício ou com excesso de poderes; b) o mero

inadimplemento  não  enseja  a  sujeição  passiva  indireta;  e  c)  a  jurisprudência

dominante  entende  que a  dissolução  irregular  da  pessoa  jurídica  ou  seu mero

índicio  é  capaz  de  gerar  o  redirecionamento  do  feito  executivo  para  o  sócio-

gerente.

Com efeito, e considerando também que a responsabilidade nesses

casos é de caráter pessoal, isto é, assumida diretamente25, deve-se frisar que não

existe  na  legislação  tributária  norma  processual  que  efetivamente  discipline  as

25 PIRES, Adilson Rodrigues. Manual de Direito Tributário. 2ªed. Rio de Janeiro : Forense, 1990. 
Pág. 51.
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situações nas quais o redirecionamento ocorre. O que se quer dizer é que, apesar

de ser certo que a responsabilidade tributária somente pode estar prevista no CTN,

não  se  entende  cabível  e  adequado  o  desamparo  processual  em  que  estão

inseridos os sócios-gerentes, que muitas vezes têm seu patrimônio constrito por

atos de outros sócios ou atos não cometidos por si e não possuem instrumentos

acessíveis para exercer seus direitos de ampla defesa e de influir no contraditório26.

A norma de direito material que designa a responsabilidade tributária

está clara, com premissas assentadas e consolidado entendimento jurisprudencial.

No entanto, o presente estudo se propõe a questionar justamente a adequação

dessa sistemática tributária de base com a nova normativa processual do CPC/15,

que trouxe regra geral de procedimento para os casos de quebra da autonomia

patrimonial, aplicável para todos os casos em que se imputa aos sócios dívidas da

empresa  ou,  nos  casos  de  desconsideração  inversa  (art.  134,  §2º,  CPC),  à

empresa dívida dos sócios.

3.2 COMPARATIVO  ENTRE  DESCONSIDERAÇÃO  DA  PERSONALIDADE

JURÍDICA E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

Pretendeu-se,  até  o  presente  momento,  perquirir  os  fundamentos

legais e jurisprudenciais que autorizam o redirecionamento da execução fiscal para

a pessoa física do sócio, bem como, no capítulo anterior, buscou-se entender a

teoria  e  a  disciplina  normativa  que regula  a  desconsideração da personalidade

jurídica. 

Viu-se que ambos institutos são normas de direito material, incidindo

nas situações  em que o  credor,  ao  buscar,  sem sucesso,  a  satisfação  de seu

crédito devidamente constituído por um título executivo certo,  líquido e exigível,

26 Nesse  sentido,  entende-se  que  a  ação  de  embargos  à  execução,  por  ter  como requisito  a
apresentação de garantia do juízo, conforme art. 16, §1º da Lei nº 6.830/80, restringe a possibilidade
de exercício pleno do direito de defesa, principalmente quando se quer discutir a própria inclusão da
parte  na  relação  jurídica  tributária.  Ou  seja,  não  se  vislumbra  adequado  que,  após  sofrer  a
constrição alegadamente indevida, a parte que se diz ilegítima para integrar o feito ainda tenha que
garantir o juízo para defender sua ilegitimidade passiva, podendo, no entanto, ser aplicado, nesses
casos, o IDPJ (art. 133, CPC).



21

requer  do  órgão  jurisdicional  provimento  capaz  de  permitir  a  invasão  legal  ao

patrimônio de terceiro, cuja responsabilidade é aferida em casos específicos. 

No  processo  tributário,  dá-se  ao  provimento  o  nome  de

redirecionamento da execução fiscal, embasado no art. 135, III, do CTN, incluindo

o sócio-gerente no feito executivo, ainda que não conste na CDA, sendo ofertado a

ele defender-se por meio de embargos à execução (art.  16, §2º da LEF) ou de

exceção de pré-executividade. Reforça-se, tal  mecanismo somente é autorizado

quando os atos são praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato

social ou estatutos. 

De forma análoga, vê-se que em matéria civilista dá-se o nome do

provimento de desconsideração da personalidade jurídica, no momento em que se

aplica o art.  50 do CC/2002 para afastar a pessoa jurídica do pleito e trazer à

execução o sócio, tudo para possibilitar a constrição de seu patrimônio, sempre nos

casos em que ele  age com abuso da personalidade jurídica,  isto  é,  desvio  de

finalidade ou confusão patrimonial.

Nessa  pequena  digressão  imaginativa,  infere-se  que  ambos  os

institutos  têm o  mesmo efeito  prático  no processo  executivo,  permitindo que o

credor, seja ele a Fazenda Pública ou um banco qualquer,  quebre a autonomia

patrimonial da pessoa jurídica e se permita investigar o patrimônio dos sócios para

satisfazer  o  seu  crédito.  Não  se  está  aqui  afirmando  que  a  imputação  de

responsabilidade  tributária  constitui  uma  desconsideração  da  personalidade

jurídica, mas sim que aquela produz o mesmo efeito desta. 

E  bem  se  vê  que  as  próprias  hipóteses  de  incidência  das  duas

normas são equivalentes, mas com termos distintos, pois enquanto o CTN fala em

infração a contrato social, o CC fala em confusão patrimonial; ou quando o Código

Civil  trata de desvio de finalidade, a lei  tributária federal  chama de excesso de

poderes ou infração de lei.  São situações diferentes, mas que levam a mesma

conduta do credor e a provimento jurisdicional similar.

Por  certo,  não  se  pretende  aqui  igualar  um  redirecionamento  ao

sócio-gerente  a  uma desconsideração da  personalidade jurídica,  nem equivaler



22

uma execução de título extrajudicial civil com uma fiscal, pois muito se sabe que se

tratam de procedimentos específicos e que o inadimplemento do crédito tributário

causa um dano muito maior, por ferir o erário e o orçamento público, além do fato

de que os sócios são descritos no próprio Código Tributário Nacional como sujeitos

passivos responsáveis. 

Todavia,  logra-se  firmar  o  entendimento  de  que  ambos  institutos

tratam  de  situações  jurídicas  equivalentes  e  são  disciplinados  pela  respectiva

legislação material, mas em nenhum deles se instituiu regra clara sobre como se

dará o procedimento de quebra da autonomia e de inclusão de terceiro responsável

ao processo.

Não  basta,  portanto,  sustentar  o  argumento  de  que  a

responsabilidade tributária está prevista em lei e que, por isso, o terceiro deva ser

automaticamente  responsabilizado,  sem  sequer  verificar  se  houve  ato  ilícito

praticado por ele e se ele se adequa ao disposto no art. 135, do CTN. 

Desta  feita,  como  o  CPC/15  criou  a  regra  geral  processual  de

necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade

Jurídica, entende-se que ele é perfeitamente aplicável a ambos os casos acima

listados,  posto  que  inexiste  nas  duas  disciplinas  legais  qualquer  referência  ao

procedimento para aplicação das regras de direito material estabelecidas, isto é,

como  se  dará  a  imputação  de  responsabilidade  a  terceiro  alheio  à  relação

processual posta.  
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4. DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Interessante novidade advinda do Código de Processo Civil de 2015

foi  o  Incidente  de  Desconsideração  da  Personalidade  Jurídica,  regulamentado

entre os arts. 133 e 137 da lei processual, dentro do título das Intervenções de

Terceiros. Por meio desse procedimento, a parte autora pode, na petição inicial ou

incidentalmente,  requerer  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica  para

alcançar o patrimônio pessoal do sócio-gerente.

Trata-se de instrumento criado para regulamentar, do ponto de vista

processual,  quais  os  procedimentos  necessários  para  a  desconsideração  da

personalidade jurídica, assegurando aos terceiros a possibilidade de intervenção

nos autos antes de sua responsabilização. Em outras palavras, busca-se evitar a

desconsideração  da  personalidade  jurídica  da  empresa  e  constrição  de  bens

patrimoniais dos sócios sem a prévia citação e sem dar a oportunidade de defesa.

Cumpre destacar que a forma utilizada pelo legislador privilegiou a

aplicação dos princípios do devido processo legal,  do contraditório e da ampla

defesa, possibilitando ao terceiro alheio à lide  participar dos atos processuais para

definição de sua inclusão como responsável por obrigações da sociedade, quando

presentes os requisitos legais. 

Dessa  maneira,  conforme  leciona  Betina  Grupenmacher  e  Denise

Cavalcante:

“Examinando  o  pedido  formulado  na  petição  inicial  ou  incidentalmente,  e
convencendo-se da probabilidade da existência dos pressupostos aptos a autorizar
a  desconsideração  da  personalidade  jurídica,  o  juiz  admitirá  o  incidente,  caso
contrário  dará  oportunidade  para  que  o  requerente  demonstre  a  presença  dos
pressupostos autorizadores do pedido”27.

Após instaurado o incidente, segundo o art. 135 do CPC, o sócio da

pessoa jurídica será citado para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre os fatos

e provas articulados e requerer as provas cabíveis.  “Encerrada a instrução (se

necessária for) ou após a manifestação do responsável passará o juiz a decidir,

27 GRUPENMACHER, Betina. CAVALCANTE, Denise. A responsabilidade tributária e o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica no novo código de processo civil.  In Novo CPC e o
Processo Tributário. Coord. Antonio Carlos F. De Souza Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha – São
Paulo: Foco Fiscal, 2015. Pág. 44
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por meio de decisão interlocutória, contra a qual caberá agravo de instrumento,

expressamente previsto no art. 136 e no art. 1.015, IV, do CPC/15”, como bem

observa Araken de Assis28.

Cumpre  ao  juiz,  portanto,  verificar,  por  meio  do  IDPJ,  se  naquela

empresa em particular houve a prática de ato ilícito que justifique a aplicação da

teoria da desconsideração da personalidade jurídica, individualizando-se a conduta

de cada sócio para que somente aquele verdadeiramente responsável integre o

feito,  não  permitindo  que  o  credor  busque  invadir  o  patrimônio  de  terceiro

totalmente alheio à relação processual.

Tratando-se especificamente do processo executivo, destaca-se que:

“O art. 134 do CPC/15 permite a ampla utilização do inicidente, pois ele é cabível
em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na
execução fundada em título executivo extrajudicial, o que somente reforça a ideia
de que o instrumento procedimental serve à legislação do direito material”29.

Desse  modo,  impõe-se  ressaltar  que  os  pressupostos  para  a

desconsideração da personalidade jurídicas são estabelecidos por cada um dos

ramos  de  direito  material,  como  já  visto  nas  diversas  legislações  destacadas

acima, servindo a legislação processual apenas como regra geral que inidica os

procedimentos legais a serem seguidos.

4.1 DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Há  de  se  louvar,  por  oportuno,  a  consagração  no  CPC/15  da

desconsideração  da  personalidade  jurídica  no  sentido  inverso,  isto  é,  tornar

possível atingir os bens da pessoa jurídica por dívidas pessoais de um dos sócios

ou administradores, desde que preenchidos os requisitos legais. Entende-se que a

desconsideração  inversa  como  mais  uma  maneira  de  o  credor  satisfazer  seu

crédito,  pois  muitas  vezes  o  devedor  consegue  distribuir  seu  patrimônio  entre

28 ASSIS, Araken de. Comentários ao código de proecsso civil – São Paulo : Saraiva, 2016. Pág.
207
29 QUEIROZ, Mary Elbe. SOUZA JÚNIOR, Antonio Carlo F. O incidente de desconsideração da
personalidade jurídica no CPC-2015 e a responsabilidade tributária: primeiras impressões. In Novo
CPC e o Processo Tributário. Coord.  Antonio Carlos F.  De Souza Júnior, Leonardo Carneiro da
Cunha – São Paulo: Foco Fiscal, 2015. Pág. 268
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diversas pessoas jurídicas que estão alheias ao processo executivo,  blindando

maliciosamente o seu patrimônio.

Não é em outro sentido que a jurisprudência tem entendido, como se

vê no julgado abaixo do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO

ESTÁVEL.  DESCONSIDERAÇÃO  INVERSA  DA  PERSONALIDADE  JURÍDICA.

POSSIBILIDADE.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.  INADMISSIBILIDADE.

LEGITIMIDADE ATIVA.  COMPANHEIRO LESADO PELA CONDUTA DO SÓCIO.

ARTIGO  ANALISADO:  50  DO  CC/02.  1.  Ação  de  dissolução  de  união  estável

ajuizada em 14.12.2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso

ao Gabinete em 08.11.2011. 2. Discute-se se a regra contida no art. 50 do CC/02

autoriza  a  desconsideração  inversa  da  personalidade  jurídica  e  se  o  sócio  da

sociedade empresária pode requerer a desconsideração da personalidade jurídica

desta.  3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se

pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente

do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir

o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa

jurídica por obrigações do sócio controlador. 4. É possível a desconsideração

inversa  da  personalidade  jurídica  sempre  que  o  cônjuge  ou  companheiro

empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa

física,  a  fim  de  subtrair  do  outro  cônjuge  ou  companheiro  direitos  oriundos  da

sociedade afetiva. (...)  7. Negado provimento ao recurso especial.

(REsp 1236916/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado

em 22/10/2013, DJe 28/10/2013 – grifou-se)

Apesar  de  gerar  efeitos  inversos  da  desconsideração  da

personalidade jurídica propriamente dita, a desconsideração inversa tem a mesma

razão  de  ser  e  mesmo  propósito  prático:  combater  o  uso  fraudulento  do  ente

societário  por  seus  sócios.  Sendo  inversa,  ela  se  mostra  como  a  ferramenta

processual hábil para combater a prática de transferência de bens para a pessoa

jurídica sobre o qual o devedor detém controle, evitando, assim, a constrição de

seu patrimônio pessoal.

Nas sábias palavras de Fábio Konder Comparato:
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“Aliás, a desconsideração da personalidade jurídica não atua apenas no sentido da
responsabilidade do controlador por dívidas da sociedade controlada, mas também
em sentido inverso, ou seja, no da responsabilidade desta última por atos do seu
controlador. A jurisprudência americana, por exemplo, já firmou o princípio de que
os contratos celebrados pelo sócio único, ou pelo acionista largamente majoritário,
em benefício da companhia, mesmo quando não foi a sociedade formalmente parte
do  negócio,  obrigam  o  patrimônio  social,  uma  vez  demonstrada  a  confusão
patrimonial de facto”30.

Ressalta-se que a desconsideração invertida é amplamente aplicada

nos processos de família, por exemplo, pois muitas das vezes um dos cônjuges

descobre que vários bens que deveriam ser do casal em razão do regime de bens

do casamento, foram colocados em nome da sociedade empresária da qual seu

cônjuge é sócio majoritário com objetivo exatamente de fraudar a partilha de bens.

O novo IDPJ inverso será plenamente aplicável no caso, para incluir na partilha os

bens  que  integram  o  patrimônio  da  pessoa  jurídica  utilizada  para  encobrir  o

patrimônio comum do casal.

Do mesmo modo,  o IDPJ em sentido inverso também terá grande

utilidade nos processos executivos fiscais, uma vez que possibilitará à Fazenda

Pública  invadir  a  esfera  patrimonial  de  outras  empresas  daquele  sócio-gerente

executado, tudo de acordo com o procedimento dos arts. 133 e seguintes do CPC.

Isto se daria  principalmente nos casos em que o sócio,  antevendo a execução

fiscal e já atuando de maneira ilegal e fraudulenta, cria outras pessoas jurídicas

para transferir seu patrimônio e frustrar a pretensão fazendária.

Nesse viés,  aplicar  o  IDPJ nas execuções fiscais  pode,  em último

grau, aumentar a efetividade dos procedimentos de cobrança e até a arrecadação

dos tributos cobrados, pois disponibilizaria às Procuradorias mais um instrumento

persecutório que tornasse viável a satisfação de seu crédito.

De todo modo,   a introdução do Incidente de Desconsideração da

Personalidade Jurídica no novo CPC/15 é salutar  e deve ser  recebida de bom

grado, de forma que surgiu para consagrar o princípio da autonomia patrimonial e

30 COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2008. Pág. 464
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para afastar a prática do uso fraudulento da pessoa jurídica para cometimento de

atos ilícitos. 
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5. DA  APLICAÇÃO  DO  INCIDENTE  DE  DESCONSIDERAÇÃO  DA

PERSONALIDADE JURÍDICA NAS EXECUÇÕES FISCAIS

Ao  cabo  de  todo  esse  raciocínio  discorrido  ao  longo  do  presente

trabalho,  importa  agora  definir  se  o  Incidente  de  Desconsideração  da

Personalidade  Jurídica,  o  “IDPJ”,  deve  ou  não  ser  aplicado  nos  processos

executivos fiscais e quais são as bases em que se funda a sua aplicação.

Em um primeiro  vislumbre,  nota-se  que há grande resistência dos

órgãos representativos da Fazenda Pública e dos magistrados nacionais  em tornar

obrigatória  a  aplicação  do  Incidente  também  nas  execuções  fiscais.  Como

ilustração, pode-se citar o Enunciado n. 53, editado em Agosto de 2015 pela Escola

de  Formação  e  Aperfeiçoamento  de  Magistrados  Ministro  Sálvio  de  Figueiredo

Teixeira (ENFAM) e que assim dispõe: “O redirecionamento da execução fiscal para

o  sócio-gerente  prescinde  do  incidente  de  desconsideração  da  personalidade

jurídica previsto no art. 133 do CPC/2015”.

Nos fundamentos publicados para sedimentar referido entendimento,

a ENFAM deixou claro que não se ponderou essencialmente em algum atributo

jurídico,  e  sim  pragmático,  objetivando-se  dar  celeridade  na  tramitação  das

execuções fiscais, conforme bem expôs Betina Grupenmacher:

“Segundo ponderou o relator  da proposta,  o  motivo  que os  conduziu  à  referida
compreensão é a incompatibilidade do IDPJ com a ‘sistemática e a celeridade’ que
devem ter as execuções fiscais, as quais, segundo esclareceu, totalizam 30% dos
processos  em  tramitação  no  Brasil.  Justificou  ainda  a  proposição  invocando
peculiaridades do rito do IDPJ, em especial a suspensão do processo executivo
com vistas à produção de provas, o que seria, segundo afirmou, um motivo a mais
para impedir a aplicação do Incidente às execuções fiscais”31.

No  mesmo  sentido  da  ENFAM,  reuniu-se,  em  2015,  o  Fórum  de

Execuções  Fiscais  da  2ª  Região  (FOREXEC),  formado  por  juízes  federais

especializados em execuções fiscais, para consolidar o entendimento dessa classe

referente às novidades do CPC/15. Ao final,  editaram o enunciado nº 6, o qual

afirma  que “a  responsabilidade  tributária  regulada  no  artigo  135  do  CTN  não

31 GRUPENMACHER, Betina. Magistrados reunidos aprovam enunciado contra o direito de defesa e o 
contraditório. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-nov-03/betina-grupenmacher-juizes-
criam-enunciado-contraditorio> Acesso em: 28 out. 2017

https://www.conjur.com.br/2015-nov-03/betina-grupenmacher-juizes-criam-enunciado-contraditorio
https://www.conjur.com.br/2015-nov-03/betina-grupenmacher-juizes-criam-enunciado-contraditorio
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constitui  hipótese  de  desconsideração  da  personalidade  jurídica,  não  se

submetendo ao incidente previsto no artigo 133 do CPC/2015”. 

Nessa  mesma  linha  de  raciocínio,  encontram-se  uma  série  de

argumentos no sentido de que o IDPJ não seria aplicado nas execuções fiscais

porque elas  são reguladas pela  Lei  nº  6.830/80,  que é lei  especial  e  regularia

especificamente  a  matéria;  ou  também  não  seria  aplicado  porque  a

responsabilidade  por  dívida  cívil  nada  se  assemelha  com  a  sujeição  passiva

tributária decorrente de lei.

De qualquer modo, ressalta-se que nenhum dos argumentos acima

espojados  qualificam-se  para  sustentar  com  destreza  a  inaplicabilidade  do

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos processos executivos

fiscais,  posto  que  a  nova  norma  processual  pode  –  e  deve  –  ser  aplicada

subsidiariamente quando houver lacuna no sistema das execuções fiscai, além de

que a pretensa celeridade processual nas execuções – que sequer é vista, vale

ressaltar  –  não pode sobrepor  o  direito  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa das

partes.

5.1 DA APLICAÇÃO  SUBSIDIÁRIA  DA NORMA PROCESSUAL  EM  UMA

EXECUÇÃO FISCAL 

A cobrança pela via executiva da Dívida Ativa da Fazenda Pública é

regida pela Lei nº 6.830/80, que dispõe sobre os procedimentos e mecanismos de

defesa outorgados ao contribuinte. Todavia, como não abordou exaustivamente a

matéria, preferiu o legislador eleger, logo em seu art. 1º, o Código de Processo Civil

como diploma normativo aplicado a ser subsidiariamente:

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei
e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

Desse modo,  como bem observou Mary Queiroz  e  Antonio  Carlos

Souza Júnior, “na ausência de norma específica na legislação especial em sentido

contrário, e desde que não exista incompatibilidade e conflito entre a essência da
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norma  especial  e  as  regras  gerias  do  CPC,  deve-se  aplicar  a  norma  geral

processual contida no Código de Processo Civil”32.

Com efeito, a própria legislação especial também prevê, em seu art.

4º,  §2º,  que  aplicam-se  as  normas  relativas  à  responsabilidade  prevista  na

legislação civil também às Dívidas Ativas da Fazenda Pública33, o que claramente

sugere uma via intuitiva para suprir essa lacuna.

Não é de outro modo que entende o Superior Tribunal  de Justiça,

como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E DO INSS.
PARCELAMENTO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO. ART. 98, §§1º E 2º DA LEI N.
8.212/91.  ESPECIALIDADE  EM  RELAÇÃO  AO  ART.  690,  DO  CPC.
POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO VIA PAGAMENTO PARCELADO DO BEM EM
SEGUNDO  LEILÃO  POR  QUALQUER  VALOR  EXCETUADO  O  VIL  E
PAGAMENTO DE ENTRADA INFERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR
DA AVALIAÇÃO.  NULIDADE  DA ARREMATAÇÃO  PARCELADA QUE  NÃO  FOI
PREVISTA NO EDITAL DE LEILÃO, CONFORME ART. 98, §2º, DA LEI N. 8.212/91.
1. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS e dívida ativa da União vige o
regramento especial estabelecido na Lei n. 8.212/91 e Lei n. 6.830/80 (LEF), sendo
que  a  aplicação  do  CPC  é  subsidiária,  ou  seja,  fica  reservada  para  as
situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível.
Precedentes:  recurso  representativo  da  controvérsia  REsp.  n.  1.272.827  -  PE,
Primeira  Seção,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,  julgado  em 22.05.2013  e
REsp. n. 1.070.369/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/acórdão
Min. Castro Meira, julgado em 14.10.2008. 2. No caso concreto, (...)  6. Recurso
especial provido.

(REsp  1431155/PB,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014 – grifou-se)

Não  há  dúvidas,  portanto,  que  o  CPC  deve  ser  aplicado  quando

houver lacuna na lei específica. Todavia, é dever do intérprete analisar se há na

norma especial enunciado normativo específico que trate de desconsideração da

personalidade jurídica ou redirecionamento da execução fiscal para os sócios.

Nesse sentido, constata-se que não há na Lei  de Execução Fiscal

nenhum dispositivo que discipline a forma de redirecionamento da execução fiscal

para os sócios da pessoa jurídica.  Absolutamente.  Mais precisamente,  a  Lei  nº

32 QUEIROZ, Mary Elbe. SOUZA JÚNIOR, Antonio Carlo F. Op. Cit. Pág. 271.
33 Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:
(...)
§ 2º - À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à
responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial.
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6.830/80 é omissa quanto aos procedimentos para a atribuição da sujeição passiva

tributária de terceiros, deixando um verdadeiro vácuo procedimental nesse sentido. 

Por  isso  mesmo,  o  novo  CPC/15  trouxe  consigo  a  solução  para

referida questão, no momento em que determinou a instauração do Incidente para

averiguação  da  responsabilidade  de  referida  pessoa  quanto  ao  pagamento  de

determinado débito. 

Com isso, o IDPJ passa a não ser apenas aplicável como também

obrigatório  sempre  que  na  execução  se  discuta  a  ocorrência  de  hipótese  de

responsabilidade tributária não imputada anteriormente na ocasião do lançamento

tributário. 

Ressalta-se  que,  sendo  aplicável  o  IDPJ  nas  execuções  ficais,  o

sistema  brasileiro  terá  consagrado  dois  momentos  distintos  para  aferição  da

responsabilidade  do  terceiro  responsável:  um  de  competência  da  própria

autoridade fiscal, que no ato do lançamento tributário deve apresentar no processo

administrativo todos os fatos e provas que geram a responsabilização;  e outro,

quando se perceber a necessidade de responsabilização do terceiro quando já em

curso a execução, imputação que competirá ao Poder Judiciário, após instaurado o

IDPJ.

Nesse ponto,  importa  aqui  trazer  o  esclarecimento  do Prof.  Breno

Vasconcelos e de Maria R. Matthiesen:

“O momento correto para a constituição do crédito tributário contra contribuinte e
terceiro, insistimos, é o processo administrativo fiscal, fase reservada pelos artigos
5º, incisos LIV e LV da Constituição, 142 e 204 do CTN e 2º e 3º da LEF para a
discriminação  das  condutas  praticadas  pelos  sujeitos  passivos  na  qualidade  de
devedores ou responsáveis, como e se elas o vinculam ao débito tributário, e, por
consequência, se é cabível sua responsabilização.

Quando não respeitada essa lógica, contudo, a instauração do IDPJ nos parece
uma forma positiva de viabilizar a conciliação entre contraditório, ampla defesa e
indisponibilidade do crédito tributário. Com o modelo processual trazido pelo novo
CPC e  a  essência  que  motivou  sua  redação,  estamos  no  momento  certo  para
equacionar  as  distorções  e  injustiças  históricas  causadas pelo  redirecionamento
indiscriminado das execuções fiscais”34.

34 VASCONCELOS,  Breno.  Maria,  R.  Matthiensen.  Responsabilização  tributária  no Novo  CPC.
Disponível  em:  <http://ibetbrasil.com.br/noticias/index.php?
option=com_content&view=article&id=10470:responsabilizacao-tributaria-no-novo-
cpc&catid=1:noticias&Itemid=3>. Acesso em: 28.10.17.
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Dessa maneira, entende-se que o IDPJ é perfeitamente aplicável às

execuções fiscais justamente porque a Lei nº 6.830/80 não tratou expressamente

do incidente nem o vedou, tornando-se impositiva a aplicação da norma processual

geral nesse caso, com fulcro no art. 1º da referida lei.

Nunca é demais lembrar que, segundo Alexandre Freitas Câmara, “ao

Código  de  Processo  Civil  incumbe,  tão  somente,  regular  o  procedimento  do

incidente  de  desconsideração  da  personalidade  jurídica  (o  qual  será  sempre  o

mesmo, qualquer que seja a natureza da relação jurídica de direito  substancial

deduzida no processo)”.35 Isto  quer dizer  que independente da norma de fundo

sobre a qual o incidente será requisitado, deve ele ser aplicado, sempre que não

houver expressa vedação legal.

5.2 DA PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA

DEFESA

A instauração  do  Incidente  de  Desconsideração  da  Personalidade

Jurídica no bojo da execução fiscal também é imprescindível levando-se em conta

que referido procedimento é o único existente que premia o devido processo legal e

garante  às  partes  a  possibilidade  de  se  manifestar  antes  de  sofrer  qualquer

constrição  patrimonial,  em  observância  aos  princípios  da  ampla  defesa  e  do

contraditório.

A preocupação é legítima, pois na ausência do contraditório, basta a

mera alegação unilateral do credor para que o débito da empresa seja imputado a

todos os sócios,  podendo atingir  pessoas físicas que nada fizeram ou que não

contribuíram com qualquer ato ilícito praticado na espécie. 

Frisa-se: o que efetivamente está em jogo é assegurar que pessoas

naturais e empresas tenham o direito de se pronunciar antes de sofrer constrições

patrimoniais e cobranças por créditos que por essência não são seus. E tal direito

não  deve  ser  sobreposto,  como  se  tem  discutido,  aos  princípio  da  celeridade

processual e da economia processual, uma vez que nenhuma efetividade terá a

decisão judicial que premiar o injusto e o tirano.

35 CÂMARA, Alexandre Freitas. In:  Wambier, Teresa Arruda Alvim et al.  Breves comentários ao
CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 427.
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Em breve estudo comparativo, merecem ser citados os Ministros do

Supremo  Tribunal  Federal  Gilmar  Ferreira  Mendes36,  que  tratou  o  direito  do

contraditório sob a égide do direito alemão, no qual são assegurados os direitos à

informação, de manifestação e também o de ver seus argumentos considerados; e

Luiz Fux37, que tomou por base o direito italiano e consagrou que o contraditório

efetivo buscaria subsidiar uma decisão amadurecida da controvérsia.

Percebe-se, portanto, que a possibilidade de as partes influírem no

julgamento  da  lide  transformou-se  em  característica  essencial  do  princípio  do

contraditório e fundamental para a sistematização do direito processual brasileiro.

Exatamente  por  isso,  entende-se  que  o  IDPJ  fora  introduzido  no  sistema

justamente  para  sanar  o  vício  procedimental  antigo  que  permitia  a  invasão  da

esfera patrimonial de terceiro sem dar a este a possibilidade de se manifestar. 

Poder-se-ia  dizer,  sob  outra  perspectiva,  que  o  atual  processo

executivo fiscal garante o contraditório por meio da ação de embargos à execução,

a qual somente pode ser ajuizada depois de garantido o juízo. Todavia, salienta-se

que referido contraditório é apenas formalístico e realizado de forma mitigada pois

não  permite  à  parte  influenciar  integralmente  no  processo,  principalmente  nos

casos em que sequer devedora é. 

Por isso mesmo, mais uma vez leciona Betina Grupenmacher:

“Em matéria de direito tributário, o maior avanço trazido pela criação do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica foi a possibilidade de realização plena
do  direito  ao  contraditório,  permitindo  ao  responsável  que  demonstre  a  sua
ausência de responsabilidade ou, se comprovada a sua atuação dolosa, substitua
de imediato aquele que integra polo passivo da relação processual, assumindo a
condição de executado.”38

Desse modo, não se deve permitir  que o terceiro responsabilizado

seja  trazido  arbitrariamente  para  o seio  da  execução fiscal  sem ao menos ser

36 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de
direito constitucional. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 279-280.
37 MS 26849 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal do Pleno, julgado em 10.04.14, Dje 21.05.14.
38GRUPENMACHER,  Betina  Treiger.  A  aplicação  do  incidente  de  desconsideração  de
personalidade  jurídica,  previsto  no  novo  Código  de  Processo  Civil  aos  processos  judiciais  e
administrativos  em  matéria  tributária.  IBET.  São  Paulo.  Disponível  em:  <www.ibet.com.br/wp-
content/uploads/2016/03/Betina-Treiger-Grupenmacher.pdf>. Acesso em: 15.08.17.
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averiguada  a  sua  responsabilização  de  fato  e  sem  proporcionar  a  ele  a

oportunidade de exercer seu direito de defesa de forma ampla e eficaz.

Nesse  momento,  importa  ainda  ressaltar  que  devemos  tratar  a

questão do contraditório e da ampla defesa nos pedidos de redirecionamento de

forma distinta,  dependendo do caso concreto.  Em uma primeira hipótese,  se  o

nome do responsável já constar na CDA, isto quer dizer que sua responsabilidade

fora apurada no processo administrativo tributário, no qual fora assegurada a ampla

defesa  e  o  contraditório,  motivo  pelo  qual  sua  presença  no  polo  passivo  da

execução é prudente. 

Por outro lado, se o crédito tributário foi constituído apenas contra a

pessoa jurídica e a CDA foi cobrada apenas a ela, a inclusão posterior do nome do

sócio  responsável  no  título39 implica  necessariamente  em  uma  verificação  de

responsabilidade, tal qual ocorreria no processo administrativo – e para isto criou-

se o IDPJ, com vias a possibilitar ao sócio a discussão sobre a imputação diversa

da obrigação tributária.

Em uma terceira  situação,  não há sequer  a  inclusão do nome do

sócio no título executivo, mas mesmo assim – com base no art. 135 e na súmula nº

435 do STJ – a pessoa física do sócio é incluída no polo passivo da demanda

como responsável tributária sem sequer ser-lhe garantidos o contraditório, a ampla

defesa e o devido processo legal, passando ele a responder automaticamente pela

obrigação da pessoa jurídica. Nesse caso, obrigatoriamente deve ser instaurado o

IDPJ, pois sem ele não se possibilitará ao responsabilizado exercer o contraditório

substancial.

39 Apesar de constituir vínculo de responsabilidade sem que haja qualquer tipo de contraditório, o
ato é autorizado pela Portaria da PGFN nº 180/2010, principalmente em seus arts. 4º e 5º:
Art.  4º  Após  a  inscrição  em  dívida  ativa  e  antes  do  ajuizamento  da  execução  fiscal,  caso  o
Procurador  da  Fazenda  Nacional  responsável  constate  a  ocorrência  de  alguma  das  situações
previstas  no  art.  2º,  deverá  juntar  aos  autos  documentos  comprobatórios  e,  após,  de  forma
fundamentada, declará-las e inscrever o nome do responsável solidário no anexo II da Certidão de
Dívida Ativa da União. 
Art.  5º  Ajuizada  a  execução  fiscal  e  não  constando  da  Certidão  de  Dívida  Ativa  da  União  o
responsável solidário, o Procurador da Fazenda Nacional responsável, munido da documentação
comprobatória, deverá proceder à sua inclusão na referida certidão. 
Parágrafo único. No caso de indeferimento judicial da inclusão prevista no caput, o Procurador da
Fazenda Nacional interporá recurso, desde que comprovada, nos autos judiciais, a ocorrência de
uma das hipóteses previstas no art. 2º desta Portaria.
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Nesse  mesmo  sentido,  a  jurisprudência  do  STJ  também  entende

necessária  a  instauração  de  um  procedimento  específico  para  garantir  o

contraditório – que à época da decisão não existia, mas que hoje se consubstancia

no IDPJ –, não podendo ser fruto de um ato unilateral  e mal fundamentado da

Fazenda Públcia:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO
CONTRA SÓCIO-GERENTE  QUE  FIGURA NA CERTIDÃO  DE  DÍVIDA ATIVA
COMO CO-RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A RELAÇÃO
DE DIREITO PROCESSUAL (PRESSUPOSTO PARA AJUIZAR A EXECUÇÃO) E A
RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL (PRESSUPOSTO PARA A CONFIGURAÇÃO
DA RESPONSABILIDADE  TRIBUTÁRIA).  1.  Não  se  pode  confundir  a  relação
processual com a relação de direito material objeto da ação executiva. Os requisitos
para instalar a relação processual executiva são os previstos na lei processual, a
saber,  o  inadimplemento  e  o  título  executivo  (CPC,  artigos  580  e  583).  Os
pressupostos para configuração da responsabilidade tributária são os estabelecidos
pelo  direito  material,  nomeadamente pelo  art.  135 do CTN.  2.  A indicação,  na
Certidão de Dívida Ativa, do nome do responsável ou do co-responsável (Lei
6.830/80, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202, I), confere ao indicado a condição de
legitimado passivo para a relação processual executiva (CPC, art. 568, I), mas
não confirma, a não ser por presunção relativa (CTN, art. 204), a existência da
responsabilidade tributária, matéria que, se for o caso, será decidida pelas
vias  cognitivas  próprias,  especialmente  a  dos  embargos  à  execução.  3.  É
diferente a situação quando o nome do responsável tributário não figura na
certidão de  dívida  ativa.  Nesses casos,  embora  configurada a legitimidade
passiva (CPC, art. 568, V), caberá à Fazenda exeqüente, ao promover a ação
ou ao requerer o seu redirecionamento, indicar a causa do pedido, que há de
ser uma das situações, previstas no direito material, como configuradoras da
responsabilidade subsidiária. 4. No caso, havendo indicação dos co-devedores
no  título  executivo  (Certidão  de  Dívida  Ativa),  é  viável,  contra  os  sócios,  o
redirecionamento da execução.  Precedente:  EREsp 702.232-RS,  1ª  Seção,  Min.
Castro Meira, DJ de 16.09.2005. 5. Recurso especial desprovido.

(REsp 900.371/SP, Rel.  Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/05/2008, DJe 02/06/2008 – grifou-se)

Por todo o exposto no presente capítulo, deve-se aplicar o IDPJ em

execuções fiscais principalmente por duas razões: a) não há impeditivo legal para

tanto, existindo, em verdade, previsão expressa de aplicação subsidiária do CPC;

b) o IDPJ é o único mecanismo processual existente que promove o contraditório e

a  ampla  defesa  e  assegura  à  parte  responsabilizada  o  direito  de  influir  na

congnição judicial antes de se tornar parte executada.
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5.3 JURISPRUDÊNCIA  CONFLITANTE:  NECESSIDADE  DE

PRONUNCIAMENTO DO STJ

Como já foi dito desde o início do presente estudo, o tema é bastante

controverso, tanto doutrina quanto jurisprudencialmente. Pode-se ver que não há

consenso  entre  doutrinadores  sobre  a  equivalência  entre  os  institutos  da

desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução fiscal

ao  sócio-gerente,  nem  muito  menos  há  acordo  sobre  se  o  Incidente  de

Desconsideração da Personalidade Jurídica deve ser aplicado às execuções fiscais

ou não.

Por  todo  o  Brasil,  diversas  decisões  conflitantes  estão  sendo

proferidas – muitas vezes dentro do mesmo Tribunal há divergência. Apenas para

ilustrar o tema, seguem alguns julgados dos Tribunais Regionais Federais pátrios:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INCIDENTE  DE
DESCONSIDERAÇÃO  DA PERSONALIDADE  JURÍDICA.  EXECUÇÃO  FISCAL.
APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pretende a reforma da decisão
monocrática que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra
os sócios-gerentes da pessoa jurídica, sob o argumento que deve ser instaurado
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, trazido pelo Novo CPC nos
artigos 133 a 137. 2. Resta claro que a mera dissolução irregular da empresa não
seria  suficiente  a  ensejar  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica  em
conformidade  com o  artigo 5º do Código  Civil,  assim  restou  demonstrado  que  a
agravante  não  empreendeu  os  devidos  esforços  para  localizar  os  bens  do
executado, desta forma não se admite o redirecionamento da execução aos sócios.
3. Por outro lado, há que ser adotada em sede de execução fiscal o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, previsto no Novo CPC, pois se trata de
um  significativo  avanço  na  garantia  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  do
contribuinte, sendo descabido o argumento de que a regência da execução fiscal
por lei específica inviabilizaria a adoção do referido instituto. Ademais, caso fosse
esse o entendimento, o próprio redirecionamento não poderia ser adotado, tendo
em vista a ausência de previsibilidade na Lei 6.830/80. 4. Agravo de instrumento
desprovido.

(TRF-2 – AI 0010246-04.2016.4.02.000 – Rel: Desa. Salete Maccalóz – 6ª Turma
Especializada – Dje: 29.11.16)

* * *

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INCIDENTE  DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE ÀS
EXECUÇÕES  FISCAIS  DE  DÍVIDA  TRIBUTÁRIA.  1.  O  incidente  de
desconsideração  da  personalidade  jurídica  é  cabível  nos  casos  em  que  a
responsabilidade patrimonial dos sócios deve ser determinada por decisão judicial,
hipóteses nas quais o julgador irá perquirir a existência de "abuso da personalidade
jurídica", "desvio de finalidade", "confusão patrimonial" ou outros conceitos jurídicos
indeterminados similares, empregados nas normas que disciplinaram o instituto. 2.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos artigos 133 a 137 do

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109854/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-lei-6830-80
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730855/artigo-5-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895385/artigo-137-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895408/artigo-133-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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CPC/2015 não é cabível nos casos de execução fiscal de dívida tributária, em que a
responsabilidade não é determinada em decisão judicial mas decorre diretamente
de lei.

(TRF-4 – AI 5046955-93.2016.4.04.0000 – Rel: Desa. Cláudia Maria Dadico – 2ª
Turma – Dje: 29.11.16)

* * *

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.  ERRO  MATERIAL.  REDIRECIONAMENTO  DA  EXECUÇÃO
FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta Corte
Regional já vem se posicionando no sentido de que "O pedido de redirecionamento
da execução fiscal, em razão da Súmula 435/STJ e artigo 135, III, CTN, não se
sujeita ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de que trata o
artigo 133 e seguintes do CPC/2015 e artigo 50 do CC/2002". 2. De fato, os sócios
da  empresa  executada  são  agravados,  devendo  ser  sanado  o  erro  material
constante  da  ementa  do  acórdão  recorrido,  quando  menciona  que  é  "lídima  a
posição  dos  agravantes  no  polo  passivo  da  execução  fiscal".  3.  Embargos  de
declaração acolhidos.

(TRF-3 – AI 0008938-03.2016.4.03.0000 – Rel: Des. Hélio Nogueira – 1ª Turma –
Dje: 30.11.16)

* * *

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  NECESSIDADE  DE
APLICAÇÃO  DO  INCIDENTE  DE  DESCONSIDERAÇÃO  DA PERSONALIDADE
JURÍDICA  NO  REDIRECIONAMENTO  DO  FEITO  EXECUTIVO.  DEVER  DE
OBEDIÊNCIA  AO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  AGRAVO  IMPROVIDO.  1.  O
ordenamento  pátrio,  no  que  se  refere  à  atividade  econômica,  encontra-se
respaldado no princípio da autonomia patrimonial, de sorte que existe uma nítida
divisão entre os bens da sociedade empresária e o patrimônio particular dos sócios,
sendo, a desconsideração da personalidade jurídica, pois, uma exceção ao princípio
da autonomia patrimonial. 2. Sendo certo que a desconsideração da personalidade
jurídica constitui uma técnica processual, nada mais adequado e pertinente do que
seu  disciplinamento  pelo  Código  de  Processo  Civil,  gerando  maior  segurança
jurídica  para  todos  aqueles  que  participam  do  mercado  empresarial,  seja  por
promover uma maior previsibilidade no processamento do instituto, seja por afastar
o casuísmo de algumas situações de ordem prática. 3. Em outros termos, existindo
norma formal, ela obrigatoriamente deverá ser observada para aplicação da norma
material,  no  caso,  o  art.  135  do  CTN,  dispositivo  responsável  por  disciplinar  a
possibilidade legal de responsabilização pessoal de terceiros por créditos tributários
de pessoa jurídica, fazendo valer, assim, o respeito ao devido processo legal.  4.
Agravo de instrumento improvido.

(TRF-5  –  AI  00015040620164050000  –  Des.  Federal  Edílson  Nobre,  4ª  Turma,
Julgamento: 13/12/2016, Publicação: Dje 15/12/2016)

Interessante  notar,  ainda  mais,  que  o  próprio  Tribunal  Regional

Federal  da  3ª  Região,  ante  o  conflito  jurisprudencial  e  a  dificuldade  em  se

uniformizar  a  interpretação,  instaurou  o  Incidente  de  Resolução  de  Demandas

Repetitivas nº 4.03.000001 para definir, dentro de sua Região (Estados de SP e
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MS), se o redirecionamento de Execução Fiscal a sócios e administradores deve

ocorrer na própria ação executiva ou se em sede de IDPJ40.

Dessa  maneira,  apesar  de  muitos  tribunais  pátrios  já  adotarem  a

medida que se defende no presente estudo, há grande parte da jurisprudência que

entende  de  forma  diversa,  afastando  a  aplicabilidade  do  IDPJ  nas  execuções

fiscais de sua competência. Todavia, bem se vê que a matéria não poderá quedar-

se ao arbítrio de cada uma das cortes brasileiras, posto que o entendimento deles

conflita entre si e entre as turmas de cada um internamente. 

Para situações como esta, o ordenamento jurídico brasileiro outorga a

competência  para  realizar  a  uniformização  do  entendimento  e  sacramentar  a

correta interpretação da legislação federal ao Superior Tribunal de Justiça, órgão

máximo da legislação ordinária.  Nessa perspectiva, inescapável  se posta que a

matéria somente será pacificada quando o STJ debruçar-se sobre ela, utilizando-se

da nova sistemática dos precedentes no CPC/15.

Assim, em respeito à unidade do ordenamento e à segurança jurídica

das partes, torna-se impositivo que o STJ venha a se manifestar sobre o tema e

julgue  qual  a  interpretação  adequada  para  os  casos  em  que  o  Incidente  de

Desconsideração  da  Personalidade  Jurídica  deve  ser  aplicado  nas  execuções

fiscais. 

6. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 435 DO

STJ

Como  já  se  apontou  no  presente  estudo,  o  Superior  Tribunal  de

Justiça consolidou o entendimento de que há possibilidade de se redirecionar a

execução fiscal  ao sócio-gerente mesmo quando há mero indício da dissolução

40 Informação disponibilizada em: <https://www.conjur.com.br/2017-mai-13/irdr-modelo-necessario-
garantir-seguranca-pessoas-estado>. Acesso em: 28.10.17.
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irregular  da  pessoa jurídica,  o  que originou o enunciado da Súmula nº  435 da

referida corte superior.

Essa súmula autoriza a Procuradoria da Fazenda a trazer a pessoa

física  do  sócio-gerente  e,  portanto,  seu  patrimônio,  para  dentro  do  processo

executivo fiscal quando há indícios de que a empresa parou de funcionar sem a

devida comunicação aos órgãos competentes, o que é ilegal e justifica a aplicação

do art. 135, III, do CTN.

Nesses  casos,  em  que  já  constituído  o  crédito  tributário  mas

obstaculizada está a sua satisfação, o redirecionamento da execução impõe ao

responsável o dever de produzir uma prova negativa de um fato, no sentido de

demonstrar que o fato apto para ensejar a responsabilidade não ocorreu. E como o

contraditório em processo executivo é exercido de forma mitigada, e mais ainda no

processo executivo fiscal, que trata do crédito público e só pode ser exercido após

garantido  o  juízo,  a  pessoa  do  sócio-gerente  muitas  vezes  encontra-se

desamparada, sem ferramentas processuais suficientes para discutir a distribuição

diversa da responsabilidade tributária. 

Por  isso  mesmo,  a  inovação do CPC/15 trazida  pelo  Incidente  de

Desconsideração  da  Personalidade  Jurídica  demonstra-se  de  fundamental

importância  para  justamente  servir  àqueles  que  tem  a  responsabilidade  pelo

pagamento imputada para si e que, na verdade, não deveria tê-la, seja porque não

praticou atos ilícitos, nem com excesso de poderes ou ainda porque não abusou da

personalidade jurídica da empresa da qual era sócio. 

Assim, com a entrada da norma do art. 133 do CPC/15 e a premiação

do  contraditório  em um processo  executivo  no  qual  o  credor  busca  quebrar  a

autonomia patrimonial da pessoa jurídica para afetar o patrimônio dos sócios, “seria

salutar que o próprio enunciado nº 435 da Súmula do STJ fosse revisto, pois não

se pode redirecionar  uma execução fiscal  ao  sócio-gerente  com base em uma

presunção, quando a legislação processual determina procedimento específico que

garante a ampla defesa e o contraditório”.41

41 QUEIROZ, Mary Elbe. SOUZA JÚNIOR, Antonio Carlo F. Op. Cit. Pág. 275.
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Dessa  maneira,  impossível  coexistirem no  mesmo sistema jurídico

duas normas diametralmente opostas, uma vez que a jurisprudência permite uma

imputação  automática  com  base  em  uma  presunção  ao  passo  que  o  sistema

processual  criou  um  inicidente  próprio  no  qual  será  possível  discutir  a

responsabilização de terceiros pela dívida originária.

Por  tudo isso,  é  mais do  que imponente que o STJ se  pronuncie

sobre o caso para dirmir a questão e, acatando o entendimento de que o IDPJ tem

total aplicabilidade nas execuções fiscais, revise o enunciado da Súmula nº 435,

adequando-o a nova sistemática processual encontrada.

7. CONCLUSÃO

Neste  trabalho,  buscou-se demonstrar  ser  possível  a  aplicação do

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos processos executivos

fiscais, muito porque somente com essa nova ferramenta processual estar-se-ia

garantindo à parte o contraditório e a ampla defesa plenos, bem como porque não

há qualquer óbice legal para sua aplicação imediata. 
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Não  obstante  a  existência  de  grande  resistência  por  parte  dos

magistrados e procuradores fazendários, como se viu nos enunciados da ENFAM e

do FOREXEC, não se demonstra salutar afastar a aplicação do Incidente em sede

de  execução  fiscal  com  vias  a  premiar  a  celeridade  processual  ou  porque  a

responsabilidade tributária decorra estritamente da lei, em uma análise simplória,

rasa e meramente textual da norma. 

O  Incidente  de  Desconsideração  da  Personalidade  Jurídica  foi

concebido  desde  o  princípio  para  dar  concreção  a  princípios  constitucionais,

permitindo  um  procedimento  com contraditório  e  produção  de  provas  prévio  à

decisão que afasta a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e passa a afetar

também o patrimônio da pessoa física para satisfazer o crédito exequendo.

Dessa maneira, considerando ser a regra geral processual que vai

reger  as  situações  nas  quais  Fazenda  pretende  construir  o  vínculo  de

responsabilidade após o lançamento tributário e durante o trâmite da execução, o

Incidente tem plenas condições de ser aplicado nos processos executivos fiscais,

sempre servindo de substrato procedimental para aplicação da norma material de

fundo, seja ela civil, consumerista ou tributária.

Deve-se ter em mente, portanto, as duas situações: i) de um lado, as

regras de direito material irão dizer quando se deve imputar o débito a outra pessoa

que não o devedor; ii) de outro, as regras de direito processual que vem dizer como

se realiza o contraditório para se imputar o débito a outra pessoa. Assim, reforça-

se, a regra de direito processual é sempre geral, aplicando-se a todos os casos,

independente da hipótese de direito material que se configurou.

Por isso mesmo, querer afastar a aplicabilidade do IDPJ pela mera

diferenciação  –  cabível,  ressalta-se,  pois  são  institutos  distintos  –  entre

desconsideração  da  personalidade  jurídica  e  redirecionamento  da  execução  é

prezar excessivamente pela nomenclatura formal e pela letra fria da lei. Como se

viu, o que está em jogo com a proposta de aplicação dessa norma na execução

fiscal é simplesmente garantir a parte contra injustiças e arbitrariedades do Fisco,
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de modo a assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa nos casos em que

se pretende diferenciar a imputação de responsabilidade pelo pagamento.

Entrementes, não se deve olvidar que a própria legislação tributária

previu  a  aplicação  subsidiária  do  Código  de  Processo  Civil  (art.  1º  da  Lei  nº

6.830/80), bem como da legislação civil nos casos de aferição de responsabilidade

(art. 4º, §2º da Lei nº 6.830/80). É também por isso que o IDPJ deve ter sua esfera

de incidência reconhecida também nas execuções fiscais,  uma vez que não há

nenhum impedimento legal para tanto. 

Desta  feita,  considerando  todos  os  argumentos  dispendidos  e

analisando friamente a matéria, anseia-se calorosamente por uma manifestação do

Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, muito porque os tribunais brasileiros

estão proferindo decisões diametralmente opostas sem a menor perspectiva de

pacificação, o que gera enorme insegurança jurídica ao sistema jurisprudencial.

Assim  mesmo,  como  é  de  incumbência  do  STJ  unificar  o

entendimento e a interpretação de lei federal, cabe a Corte Superior sacramentar a

questão e julgar se o Incidente é aplicável ou não nos processos executivos fiscais.

De igual sorte, espera-se que, quando debruçar-se sobre a matéria, e

em caso de acolhimento da tese aqui  firmada,  referida Corte também reveja o

enunciado da sua súmula nº 435, muito porque sua vigência não mais poderá ser

permitida quando o IDPJ for aplicável às execuções fiscais. Seria completamente

incompatível que a norma do art. 133 do CPC/15 fosse aplicável mas, ainda assim,

a  Fazenda  conseguisse  quebrar  a  autonomia  patrimonial  da  empresa  sob  a

justificativa de mero índicio de dissolução irregular.

REFERÊNCIAS

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 19 . ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

ASSIS,  Araken de.  Comentários ao código de proecsso civil –  São Paulo  :
Saraiva, 2016. 



43

CÂMARA,  Alexandre  Freitas.  In:  Wambier,  Teresa  Arruda  Alvim  et  al.  Breves
comentários ao CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

CLÁPIS,  FLÁVIA MARIA.  Desconsideração da  Personalidade  Jurídica.  2006.
205 páginas. Dissertação apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva,
2002. V. 2. 

COMPARATO, Fábio Konder.  O poder de controle na sociedade anônima. Rio
de Janeiro: Editora Forense, 2008.

GONÇALVES,  Marco  Fratezzi.  Modificações  no  polo  passivo  da
execuçãofiscal: consequências da falência, da morte, da dissolução irregular
da  pessoa  jurídica  e  da  sucessão  empresarial  no  processo  executivo.  In:
Execução  Fiscal  Aplicada.  Coord.  João  Aurino  de  Melo  Filho.  2  ed.  Salcador:
Juspodivm, 2013.

GRUPENMACHER, Betina. CAVALCANTE, Denise. A responsabilidade tributária
e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo código
de processo civil. In Novo CPC e o Processo Tributário. Coord. Antonio Carlos F.
De Souza Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha – São Paulo: Foco Fiscal, 2015. 

GRUPENMACHER, Betina. Magistrados reunidos aprovam enunciado contra o 
direito de defesa e o contraditório. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2015-nov-03/betina-grupenmacher-juizes-criam-
enunciado-contraditorio> Acesso em: 28 out. 2017

GRUPENMACHER,  Betina  Treiger.  A  aplicação  do  incidente  de
desconsideração  de  personalidade  jurídica,  previsto  no  novo  Código  de
Processo  Civil  aos  processos  judiciais  e  administrativos  em  matéria
tributária. IBET.  São  Paulo.  Disponível  em:  <www.ibet.com.br/wp-
content/uploads/2016/03/Betina-Treiger-Grupenmacher.pdf>. Acesso em: 15.10.17.

MARTINS, Ives  Gandra da Silva.  Curso de Direito Tributário.  Belém: CEJUP;
Centro de Extensão Universitária, 1993. 

MENDES,  Gilmar  Ferreira.  Direitos  fundamentais  e  controle  de
constitucionalidade:  estudos  de  direito  constitucional.  4.  Ed.  São  Paulo:
Saraiva, 2012.

PIRES, Adilson Rodrigues.  Manual de Direito Tributário. 2ªed. Rio de Janeiro :
Forense, 1990. 

QUEIROZ,  Mary  Elbe.  SOUZA  JÚNIOR,  Antonio  Carlo  F.  O  incidente  de
desconsideração da personalidade jurídica no CPC-2015 e a responsabilidade

https://www.conjur.com.br/2015-nov-03/betina-grupenmacher-juizes-criam-enunciado-contraditorio
https://www.conjur.com.br/2015-nov-03/betina-grupenmacher-juizes-criam-enunciado-contraditorio


44

tributária: primeiras impressões. In Novo CPC e o Processo Tributário. Coord.
Antonio Carlos F. De Souza Júnior,  Leonardo Carneiro da Cunha – São Paulo:
Foco Fiscal, 2015. 

REQUIÃO, Rubens. Aspectos modernos de Direito Comercial. São Paulo: 
Saraiva, 1988. 

REQUIÃO,  Rubens.  Curso  de  direito  comercial.  25.  ed.  atual.  por  Rubens
Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1.

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

THEODORO  JÚNIOR,  Humberto.  Lei  de  Execução  Fiscal:  comentários  e
jurisprudência -  2. Ed., rev. – São Paulo : Saraiva, 1986. 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 12. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005.

VASCONCELOS, Breno. Maria, R. Matthiensen. Responsabilização tributária no
Novo  CPC. Disponível  em:  <http://ibetbrasil.com.br/noticias/index.php?
option=com_content&view=article&id=10470:responsabilizacao-tributaria-no-novo-
cpc&catid=1:noticias&Itemid=3>. Acesso em: 28.10.17.

WORMSER,  Maurice.  Disregard  of  corporate  fiction  and  allied  corporation
problems. New York: Baker, Voorhis and Company, 1929. 


	1. INTRODUÇÃO
	2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
	3. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
	3.1 O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO GERENTE
	3.2 COMPARATIVO ENTRE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

	4. DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
	4.1 DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA

	5. DA APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NAS EXECUÇÕES FISCAIS
	5.1 DA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA NORMA PROCESSUAL EM UMA EXECUÇÃO FISCAL
	5.2 DA PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
	5.3 JURISPRUDÊNCIA CONFLITANTE: NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO STJ

	6. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 435 DO STJ
	7. CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS

