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Utopias significam mais ou menos o mesmo que possibilidades; o fato de a

possibilidade não ser realidade significa que as circunstâncias com as quais se

entrelaça atualmente a impedem de se tornar real, caso contrário ela seria apenas

uma impossibilidade; se a soltarmos dessas amarras, e permitirmos que se

desenvolva, surgirá a utopia.

(MUSIL, Robert. O Homem sem qualidades. Trad. Lya Luft e Carlos Abbenseth. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 273.Tradução de Der Mann ohne Eigenschaften.)



RESUMO

ASSIS, Emanuel Carlos Dantas de. Responsabilidade tributária dos sócios e
administradores de empresas. 2006. 200 f. Dissertação de Mestrado – Centro de
Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de
Pernambuco, Recife.

A dissertação trata da responsabilidade dos sócios e administradores de empresas,

por créditos tributários da pessoa jurídica. É estudo de dogmática jurídica, centrado

nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, atento às divergências

doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema. Após analisar a relação jurídica

tributária e diferenciar a responsabilidade civil da tributária, interpreta os artigos 128

a 138 do Código Tributário Nacional. Considerando a autonomia patrimonial da

pessoa jurídica e empregando a teoria da desconsideração, trata do artigo 50 do

Código Civil, visto como meio residual de responsabilidade tributária dos sócios e

administradores. Quanto à responsabilidade dos artigos 134 e 135 referidos,

interpreta que está limitada pelos seguintes fatores: tipo societário, condição da

pessoa física perante a sociedade (se administradoras ou sócias); e sua atuação no

caso concreto (se com culpa ou dolo). Entende que o artigo 134, incisos III (para os

administradores) e VII (para os sócios, na liquidação de sociedade de pessoas),

trata de responsabilidade culposa, limitada à obrigação principal e à multa de mora.

O art. 135, diferentemente, é hipótese de responsabilidade dolosa, que abrange as

obrigações tributárias acessórias e inclui a multa de ofício. Conclui que para se

responsabilizar sócios e administradores é necessária a apuração da culpabilidade

no caso concreto. Assim, o mero inadimplemento de tributo, por exemplo, por si só

não acarreta tal responsabilidade.

Palavras-chave: direito tributário, responsabilidade, sócios, administradores,

empresa.



ABSTRACT

ASSIS, Emanuel Carlos Dantas de. Tax liability of the partners and
administrators of companies. 2006. 200 p. Master Degree – Centro de Ciências
Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco,
Recife.

The dissertation deals with the responsibility of the partners and administrators of

companies, by tax credits of the legal entity. It is the study of the legal dogmatic,

centered in the articles 134 and 135 of the Brazilian National Tax Code, attentive to

the doctrinaire and jurisprudential divergences about the topic. After analyzing the

juridical tributary relation and differentiating the civil liability from the tax liability,

interprets the articles 128 up to 138 of the Brazilian National Tax Code. Considering

the patrimonial autonomy of the legal entity and using the doctrine disregard, it deals

with the article 50 of the Brazilian Civil Code, seen as a residual means of the tax

liability of the partners and administrators. In relation to the responsibility of the

articles 134 and 135 referred above, interprets that it is limited by the following

factors: society type; condition of the natural person in the society (administrator or

partner); and their performance in the concrete case (if with guilt or criminal intent). It

understands that the article 134, section III (for the administrators) and VII (for the

partners, in the dissolution of society of people), deals with the guilty responsibility,

limited to the main obligation and to the fine of deferred payment. The article 135,

differently, is hypothesis of criminal intent responsibility, that includes the accessory

tributary obligations and the ex-officio fine. It concludes that to make responsible

partners and administrators the verification of culpability in the concrete case is

necessary. Thus, the mere tax breach of contract, for example, by itself does not

carry such responsibility.

Key-words: tax law, responsibility, partners, administrators, company.
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INTRODUÇÃO

Doutrina e jurisprudência assumem posições por demais divergentes quando

tratam da responsabilidade tributária dos sócios e administradores de empresas, ora

assumindo que tal responsabilidade decorre do simples inadimplemento de tributo

devido pela empresa, ora entendendo que só é imputável quando caracterizado o

dolo ou, ao menos, a culpa.

Interpretando o art. 135 do CTN, o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros

julgados até o ano de 2001, adotou a posição de que o não pagamento de tributo se

constituía em infração de lei, a responsabilizar os sócios e administradores da

sociedade empresária.

A partir de 2001, no mesmo STJ tem prevalecido a tese de que há de se

caracterizar o dolo ou a culpa, na hipótese do art. 135 do CTN.

Se na hipótese do art. 135 do CTN a dificuldade maior de interpretação reside

nas divergências sobre a necessidade ou não de dolo ou culpa, no caso do art. 134

do mesmo Código o problema que se apresenta diz respeito à caracterização exata

do que seja dissolução irregular de sociedade empresária, para fins de se atribuir

responsabilidade aos sócios e administradores, por débitos tributários que na origem

pertencem à pessoa jurídica. É que, conforme a doutrina e jurisprudência

prevalentes, o art. 134, VII é comumente empregado nas hipóteses de dissolução

irregular de empresas, muitas vezes em conjunto com o art. 135.

As divergências apontadas, por si sós, justificam a necessidade de estudos

mais aprofundados sobre o tema, que interessam não só à academia, mas também

às administrações tributárias, aos tribunais administrativos do contencioso fiscal
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(Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda dentre eles) e ao Judiciário.

Na busca de uma melhor interpretação dos dois artigos do CTN, pretendemos

responder à seguinte pergunta: quais os limites da responsabilidade dos sócios e

administradores de empresas por débitos tributários da pessoa jurídica, à luz dos

arts. 134, incisos III e VII e parágrafo único, e 135 do CTN?

Todo o estudo assenta-se no direito positivo brasileiro, sendo que o caráter

dogmático do trabalho não despreza o lado pragmático, até porque partimos de um

problema existente na doutrina e jurisprudência que tratam do tema. Não cogitamos

da possibilidade de, ao final, propormos qualquer alteração legislativa. Não seria a

solução adequada para as dificuldades de interpretação encontradas. Além do mais,

cremos que a volúpia legiferante existente no Brasil não deve ser estimulada.

Delimitando o objeto do estudo, optamos por não tratar de questões

relacionadas à execução fiscal. Embora a questão da responsabilidade tributária dos

sócios e administradores com freqüência envolva o redirecionamento da cobrança

judicial, da pessoa jurídica para as pessoas físicas, entendemos deva esse tema ser

tratado à parte, para não se alargar demais os limites do nosso trabalho. O corte

metodológico, sempre necessário, também nos impediu de aprofundar o tema da

culpabilidade. Desta seara nos utilizamos dos conceitos de culpa e dolo, por serem

indispensáveis à compreensão da responsabilidade tributária.

Reconhecendo-se que a autonomia dos diversos ramos do direito é apenas

didática, consideramos todas as normas jurídicas atinentes ao objeto do estudo,

especialmente a da legislação civil e comercial, além da tributária. A consulta

bibliográfica está concentrada em livros e artigos sobre a responsabilidade tributária,

incluindo os veiculados na internet, mas não foram desprezados os “manuais”. Estes

precisam ser considerados, especialmente porque a jurisprudência é ancorada
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quase sempre em obras tradicionais de autores consagrados.

No tocante à jurisprudência, a investigação concentra-se no STJ, por ser este

tribunal a última instância a lidar com o tema, na imensa maioria dos casos (só de

forma residual, como na hipótese do art. 13 da Lei nº 8.620/93, dispondo sobre as

contribuições para a seguridade social, é que a questão chega ao STF).

Para nós os textos dos arts. 134 e 135 do CTN comportam diversas normas

jurídicas, a depender do i) tipo societário da sociedade empresária, da ii) condição

dos sócios e administradores perante a sociedade (se sócio administrador, sócio não

administrador ou administrador não sócio) e da iii) atuação de cada um deles (com

culpa ou dolo, ou independentemente da conduta subjetiva, se admitida a

responsabilidade objetiva).

A limitação da responsabilidade em foco, a depender da conjugação desses

três conjuntos de fatores mencionados, de sua abrangência (se é restrita à

obrigação tributária principal ou inclui penalidade por descumprimento de obrigações

acessórias) e do seu quantum (se o total do crédito tributário, com inclusão das

penalidades, ou não), é tratada no capítulo III do estudo.

Antes, no capítulo I, é investigada a relação jurídica tributária e são

analisados os diversos dispositivos do CTN que tratam da responsabilidade

tributária.

No capítulo II o estudo se dedica à separação entre a personalidade da

sociedade e a dos seus sócios, sendo abordada a teoria da desconsideração da

pessoa jurídica e sua aplicação na seara tributária. Este segundo capítulo contém,

também, análise da legislação civil e comercial relacionada com a responsabilidade

em debate, incluindo o art. 50 do Código Civil.
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No quarto e último capítulo detalhamos as divergências doutrinárias e

jurisprudenciais acerca dos arts. 134 e 135 do CTN, caracterizando as diversas

hipóteses de responsabilidade dos sócios e administradores, por débitos tributários

que na origem pertencem somente à pessoa jurídica.
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CAPÍTULO 1 - RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E RESPONSABILIDADE

TRIBUTÁRIA

1.1 PODER DE TRIBUTAR E RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA: SUPREMACIA
DO INTERESSE PÚBLICO, ANTES DA EDIÇÃO DA LEI, E IGUALDADE ENTRE
SUJEITO ATIVO E SUJEITO PASSIVO, APÓS

A relação jurídica tributária é complexa, com múltiplos direitos e deveres

envolvendo, de um lado, o Estado, e do outro, os contribuintes. Há uma submissão

do indivíduo ao poder de tributar do Estado, que já encontrou diversos fundamentos,

quase sempre decorrentes de análises filosóficas, sociológicas e econômicas.

Pela teoria da troca o tributo seria um preço, pago em contraprestação aos

serviços recebidos do Estado. Já de acordo com a teoria do contrato social (com

origem no pensamento de Locke e Rousseau) o tributo seria a parte do patrimônio

cedida pelas pessoas ao Estado, em benefício de toda a sociedade. 1

Essas duas teorias, por envolverem acordos de vontades que não se

coadunam com a relação jurídica tributária - decorrente de lei e independente da

vontade -, não servem, a nosso ver, para explicar o fundamento do poder de tributar.

O poder de tributar também não parece encontrar fundamento em um

sentimento de solidariedade ou “dever social” que existiria entre as pessoas.2

Para nós o seu fundamento de natureza econômica, sociológica e política é a

necessidade de recursos públicos para o Estado. Para mantê-lo é de interesse

1 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de direito tributário. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1996, v. 1, p. 254. Este autor menciona diversos doutrinadores adeptos da teoria da troca, dentre eles
Antonio Scialoia, Saredo Giuseppe, Ricca Salerno e Augusto Graziani. Também para Griziotti o
fundamento da obrigação tributária se encontraria nas vantagens para o indivíduo, que derivam da
atuação estatal (cf. GRIZIOTTI, Benvenuto. Studi di diritto tributário. Milão: Giuffrè, p. 20-24, apud
COSTA, Celso Orcesi da. Obrigação, lançamento e relação jurídica tributária. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1993, p. 38.
2 Cf. COSTA. Celso Orcesi da. Obrigação......O autor menciona como defensor da “teoria da
solidariedade” MARTINEZ, Pedro Soares. A obrigação tributária. Lisboa: Centro de Estudos Fiscais
do Ministério das Finanças, 1963, p. 89.
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público (da sociedade como um todo) que recursos sejam carreados ao Estado.

Afinal, após o fim do Estado Patrimonial, o chamado Estado Fiscal hoje existente na

imensa maioria dos países3 é financiado basicamente por meio de tributos. Assim

acontece tanto no Estado Fiscal Liberal - que se pretende mínimo, advoga a

neutralidade econômica e social e necessita de menos recursos, já que a máquina

administrativa é menor -, quanto no Estado Fiscal Social - maior e mais interventor e

por isto com uma tributação mais alargada.4

Quanto ao fundamento jurídico do poder de tributar, é indiscutivelmente a

norma jurídica, à qual está submetida também o Estado.

Alcides Jorge Costa5 ensina que, no chamado Estado Polícia,6 a doutrina do

Fisco, exposta principalmente por Otto Mayer,7 afirmava que o patrimônio público

não pertencia ao Príncipe, mas ao Fisco. Este teria personalidade própria,

dissociada da personalidade do Estado como entidade política. Segundo essa

doutrina o direito civil devia ser aplicado a todas as relações envolvendo patrimônio,

inclusive o do Fisco.

Sustenta Alcides Jorge Costa que, após a substituição do Estado de Polícia

pelo Estado de Direito, a teoria da separação do patrimônio público e sua submissão

ao direito civil, tal como formulada pelos administrativistas alemães, deixou raízes e

influenciou a doutrina italiana e as de língua espanhola e portuguesa. Daí a

3 Dizemos maioria porque ainda subsistem alguns estados não fiscais, de produção monopolizada
(lembramos Cuba), bem como aqueles cujas receitas provêm de riquezas minerais, como os
produtores de petróleo do Oriente Médio e a Venezuela da nossa América Latina, além de alguns que
vivem, ao que parece, do turismo e do jogo (Mônaco e Macau são exemplos destes últimos, cf.
NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Livraria Almedina, 1998,
p. 193).
4 Ibidem. p. 194.
5 COSTA, Alcides Jorge. Algumas notas sobre a relação jurídica tributária. In: SCHOUERI, Luís
Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.). Direito tributário: estudos em homenagem a Brandão
Machado. São Paulo: Dialética, 1998, p. 21.
6 Ou “Estado de Polícia”. A expressão, que se opõe a “Estado de Direito”, foi criada pelos
historiadores constitucionais alemães da metade do século XIX que, movidos por ideais políticos
liberais, se referiam de modo pejorativo à Prússia sob o regime de Frederico, O Grande (a partir de
1740). A polícia, na expressão, sintetiza o conjunto de instituições que atuavam sob ordens do
Príncipe, na realização do bem estar dos súditos. Para promover esse bem estar o Estado passou a
necessitar cada vez mais de recursos, obtidos via arrecadação de tributos, com o que os comissários
de impostos passaram a ganhar importância na Alemanha e se constituíram em fator decisivo da
formação de uma burocracia profissional (cf. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO,
Gianfranco. Dicionário de política. Rev. coord. e trad. de João Ferreira et al. 3. ed. Brasília:
UNB,1991). O termo polícia, na expressão em comento, deve ser tomado numa acepção ampla, a
abarcar praticamente toda a atividade administrativa. Era assim que a tradição alemã o utilizada (cf.
NABAIS, José Casalta. op. cit., p. 272, nota de rodapé 262).
7 MAYER, Otto. Le droit administratif allemand. Paris: V.Giard & E. Brière,1903, t. I, apud COSTA,
Alcides Jorge. op. cit. p. 20.
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presença, no direito tributário, da relação jurídica tributária como obrigação, até hoje

usada como forma de resguardar a posição do contribuinte. Mas, ressalta o autor, é

inegável a presença do poder estatal na relação tributária.8

O poder estatal, contudo, está limitado pela lei. Como dito acima, o Estado

também se submete à norma jurídica. Assim, só cabe falar em supremacia do

Estado na relação jurídica tributária no momento anterior ao seu nascimento, na

elaboração da lei. Tal supremacia decorre da prerrogativa que o Estado possui,

enquanto detentor do poder de tributar (ou da competência tributária, outorgada de

modo indelegável a um dos seus entes federados: a União, o Distrito Federal, o

Estado-Membro ou o Município), para fazer prevalecer o interesse público em

detrimento dos interesses privados, com vistas à tributação necessária.

Após a edição da lei tributária, impondo o tributo, cessa a supremacia estatal.

A partir de então o Estado, agora na condição de sujeito ativo (delegável, ao

contrário da competência tributária), passa a integrar a relação jurídica tributária em

condições de igualdade com o sujeito passivo. O Estado legislador impõe a norma

jurídica tributária; o Estado administrador, que lhe dará concretude, lança e cobra na

forma da lei. São dois momentos distintos.9

A circunstância de a relação tributária ser complexa, e envolver além da

obrigação principal, consistente no pagamento do tributo (obrigação de dar), outras

obrigações acessórias (de fazer), não a transforma numa relação impositiva, numa

relação de poder da administração tributária sobre o contribuinte administrado. A

existência de inúmeras obrigações acessórias a cargo dos contribuintes (como o de

prestar informações, apurar valores, escriturar, efetuar recolhimentos, etc), também

não desloca o centro da relação jurídica tributária para o lado procedimental, de

modo a dar destaque, por exemplo, ao lançamento, como entendem alguns

doutrinadores das teorias procedimentalistas.10 A relação jurídica que tem por

8 COSTA, Alcides Jorge. Algumas notas sobre a relação jurídica tributária. In: SCHOUERI, Luís
Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.). Direito tributário: estudos em homenagem a Brandão
Machado. São Paulo, Dialética, 1998, p. 23.
9 Nabais os diferencia bem, quando afirma: “o momento e o plano da instituição dos impostos, que
tem por parâmetro a constituição e por via de concretização a lei ou equiparável, e o momento e o
plano da exigência do imposto, que tem por parâmetro a lei ou até normas secundárias
(regulamentos) e por via da realização a açção administrativa por alguma das suas formas (maxime
através de actos administrativos” (NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.
Coimbra: Livraria Almedina, 1998, p. 270).
10 Refiro-me especialmente a Alberto Xavier, no Brasil, sob influência da doutrina de Gian Antonio
Micheli, coletados em Studi sul procedimento amministrativo triutario, Milão, 1971, em que os temas
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objeto o pagamento do tributo continua sendo a relação central do direito tributário,

como já defendia Dino Jarach, em 1943.11

Seja no tocante à obrigação principal, de pagar tributo, ou às obrigações

acessórias, a lei impõe limites à supremacia do Estado (sujeito ativo), estabelecendo

a igualdade com o sujeito passivo. Por isto, e em função do princípio da igualdade,

só se admite em favor do Fisco privilégio estabelecido de forma expressa na

Constituição. Ou, havendo norma infraconstitucional que determine tratamento

diferenciado para a administração pública (ou para o crédito tributário, que goza de

alguns privilégios), é necessário que tal norma não viole a Constituição.12

A igualdade, assim considerada, deve existir inclusive no plano processual,

como já informa o art. 5º, LV, da Constituição. Por isto só se admite a contagem de

prazo em quádruplo para contestar e em dobro para a Fazenda Púlbica ou o

Ministério Público, nos termos do art. 188 do CPC, considerando-se que esse

tratamento diferenciado não viola a Constituição.

Num momento anterior, o princípio da igualdade implica em que o legislador

não produza leis com discriminação que vai de encontro ao permitido pela

Constituição. Afinal, o princípio da igualdade é dirigido também ao legislador, num

primeiro momento; ao intérprete, num segundo; e aos demais aplicadores do direito,

dentre estes em especial o Poder Judiciário,13 responsável maior pelas normas

concretas e individuais, num terceiro momento. O primeiro momento corresponde ao

nucleares são o lançamento e seu processo de formação. Os estudos deste último, sobre o poder de
imposição e a função tributária, realçam “os aspectos dinâmicos, funcionais, procedimentais da
atividade tributária, que não já os ângulos estáticos, obrigacionais, centrados em torno das teorias da
relação jurídica ou do fato tributário” das chamadas teorias de “glorificação do fato gerador” (cf.
XAVIER, Alberto. Do lançamento teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário.
Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 8).
11 JARACH, Dino. O fato imponível: teoria geral do direito tributário substantivo. Trad. Dejalma de
Campos. 2. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 79. A primeira edição desta obra data
de 1943.
12 BORBA, Bruna Estima. A decadência do direito de lançar em vista da ocorrência de vícios
formais na constituição de créditos tributários: uma abordagem relativa à igualdade na relação
jurídica tributária. 2005. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Pernambuco,
Recife, 2005, p. 89.
13 Com pequena diferença, Alexandre de Moraes se refere à “tríplice finalidade limitadora do princípio
da igualdade: limitação ao legislador, ao intérprete/autoridade pública e ao particular.” MORAES,
Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 181.
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que o Ministro do STF Celso de Mello chama de igualdade na lei; o segundo e

terceiro, à igualdade perante a lei.14

Levando em conta esses dois parâmetros, cabe indagar, por exemplo, se o

art. 13 da Lei nº 8.620/93, no que estabelece a solidariedade dos sócios somente

com relação aos créditos tributários das contribuições para a seguridade social, não

seria inconstitucional por se utilizar de discrímen não autorizado pela Constituição (o

discrímen tributos da seguridade social versus outros tributos). É uma das perguntas

que pretendemos responder neste trabalho.

1.1.1 Fato gerador, hipótese de incidência e fato jurídico tributário

Antes de tratarmos do surgimento e extinção da obrigação tributária, objeto do

próximo tópico, convém analisar ligeiramente o emprego da expressão fato gerador,

utilizada no direito tributário para se referir a duas realidades bem distintas: ora à

previsão da norma jurídica, enquanto descrição abstrata, ora ao acontecimento em

concreto, que deve se realizar tal como previsto na norma jurídica para dar origem à

relação jurídica.

Tem-se que diante de uma hipótese H prevista na norma jurídica, como a de

aquisição de renda, por exemplo, deve o sujeito passivo da obrigação tributária

cumprir a prestação P, consistente no pagamento do tributo (se obrigação principal)

14 Nas palavras do Min. Celso de Mello: “Esse princípio - cuja observância vincula,
incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público - deve ser considerado, em sua
precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios (RDA 55/114), sob duplo aspecto:
(a) o da igualdade na lei e (b) o da igualdade perante a lei. A igualdade na lei - que opera numa fase
de generalidade puramente abstrata - constitui exigência destinada ao legislador que, no processo de
sua formação, nela não poderá incluir fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem
isonômica. A igualdade perante a lei, contudo, pressupondo lei já elaborada, traduz imposição
destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la
a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório.” (STF, Mandado de Injunção nº 58/DF,
julgamento em 14/12/1990, Rel. designado para o acórdão Min. Celso de Mello, maioria.
www.stf.gov.br. Acesso em: 12 maio 2006).
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ou num fazer ou deixar de fazer (se obrigação acessória). A hipótese H (ou a

hipótese prevista para o caso do descumprimento da prestação P, se for o caso),

enquanto ainda não concretizada no mundo dos fatos, existe apenas em abstrato e

não gera nenhuma relação jurídica. Após realizada, ou seja, depois de acontecer

em concreto, instala-se automaticamente a relação jurídica tributária. Para tanto, é

preciso que o fato aconteça tal como descrito na norma, que haja a subsunção total

do fato à norma.

No direito tributário são inúmeras as denominações para a hipótese em

abstrato e para o fato em si, em concreto, sendo a expressão fato gerador

empregada ora se referindo à primeira, ora ao segundo.15

Mas realidades distintas precisam ser designadas com nomes diferentes, sob

pena de originar confusões. Embora seja certo que as palavras sempre encerram

mais de um sentido, o trabalho científico exige vocabulário técnico e mais rigoroso,

de modo a diminuir a multiplicidade de significados.

Apesar de opiniões contrárias, como a de Luciano Amaro, que não vê

inconveniente sério no emprego ambivalente da expressão fato gerador (ele

argumenta que a palavra crime, em Direito Penal, também designa ao mesmo tempo

“a previsão da lei e o acontecimento que costuma ser relatado no noticiário policial, e

essa circunstância não tem impedido o progresso da ciência penal”),16 neste

15 A expressão fato gerador é atribuída ao publicista francês Gaston Jèze, que a empregou em artigo
publicado no Brasil na Revista de Direito Administrativo n. 2, 1945, p. 50-63. AMARO, Luciano.
Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 241-242, informa que Francisco Bilac
Pinto, em Parecer publicado na Revista Forense n. 132, 1950, empregava como sinônimos da
expressão as seguintes locuções: “fato imponível” (do espanhol “hecho imponible”), “pressuposto de
fato”, “pressuposto legal do tributo” (usadas, essas três, por Dino Jarach) e “situação de fato”
(empregada por Giannini). Por outro lado, em vez de uma expressão apenas (fato gerador), há
autores que preferem três. NOGUEIRA, Roberto Wagner Lima. Fundamentos do dever tributário.
Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 1, se utiliza de três expressões: “norma”, “fatispécie econômica”
(que corresponde ao “suporte fáctico” de Pontes de Miranda, isto é, o fato ou conjunto de fatos antes
de ser judicizado, antes de se tornar fato jurídico tributário pela incidência) e “efeitos jurídicos”.
16 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 246.
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trabalho empregamos a expressão hipótese de incidência para a previsão abstrata

da norma, e fato jurídico tributário para a realização daquela.17

Justificamos a nomenclatura adotada. A expressão hipótese de incidência, já

consagrada pela grande maioria dos autores, reafirma o sentido hipotético da

situação prevista na norma, que pode ou não vir a acontecer, sendo que o verbo

incidir, do latim incidere, quer dizer recair, refletir-se, coincidir, remetendo à idéia de

subsunção do fato à norma (ou vice-versa) – o fato incide sobre, reflete, coincide

com a norma. Já fato jurídico tributário é fato porque concreto, já realizado, é jurídico

porque juridicizado pela norma e irradiador de efeitos jurídicos, e é tributário porque

relativo a tributo.18

Quando o texto puder deixar dúvida se a referência é à hipótese de incidência

ou ao fato jurídico tributário, não será neste trabalho empregada a expressão

genérica fato gerador, mas uma das duas primeiras.

Levando-se em conta a diferença entre hipótese de incidência e fato jurídico

tributário, podemos afirmar o seguinte, sobre a fenomenologia da incidência

tributária relativa à obrigação principal (que não é específica do direito tributário, mas

comum a todo e qualquer ramo o direito, cabe ressaltar): realizado o fato jurídico

tributário conforme a hipótese de incidência, surge a obrigação pecuniária do sujeito

passivo para com o sujeito ativo, denominada tributo.

1.1.2 Obrigação tributária principal e obrigações acessórias ou deveres instrumentais

17 Ao contrário de Luciano AMARO, BECKER critica com acidez o emprego da expressão fato
gerador, de forma genérica. Ressaltando que embora toda e qualquer regra jurídica,
independentemente de sua natureza tributária, civil, processual, etc, tem a mesma estrutura lógica,
escolhe a expressão hipótese de incidência para designar o que outros autores chamam de “suporte
fático”, “tatbestand”, “fattispecie”, “hecho imponible” ou “pressuposto de fato” (BECKER, Alfredo
Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Lejus, 1998, p. 318-319).
18 ASSIS, Emanuel Carlos Dantas de. Sistema constitucional tributário: o tributo e suas espécies.
Curitiba: Juruá, 2001, p. 81-82.



23

Obrigação vem do latim obligatio, cujo verbo equivalente é obligare, a

significar atar, unir, vincular. O termo é empregado em direito referindo-se ao vínculo

ou relação entre dois sujeitos, que possuem entre si direitos e obrigações

recíprocas, a se constituírem no objeto da obrigação. Quando o vínculo ou a relação

se estabelece conforme uma norma de direito, ou norma jurídica, diz-se obrigação

jurídica.19 Assim, obrigação é uma relação jurídica estabelecida entre duas ou mais

pessoas, cujo objeto consiste numa atividade do devedor (ou devedores) em prol do

credor (ou credores). A atividade, que pode ser um ato ou um conjunto de atos -

uma conduta, enfim, positiva ou negativa -, constitui-se na prestação obrigacional.20

Na doutrina de Clóvis Beviláqua, tem-se o seguinte:

Obrigação é a relação transitória de direito, que nos constrange
a dar, fazer ou não fazer alguma coisa economicamente
apreciável, em proveito de alguém, que por ato nosso ou de
alguém conosco juridicamente relacionado, ou em virtude da
lei, adquiriu o direito de exigir de nós essa ação ou omissão. 21

Para Beviláqua é próprio da obrigação jurídica o caráter patrimonial. Se não

tiver caráter pecuniário, é necessidade moral pertencente a outra divisão do direito

que não a obrigacional, ou ao domínio da ética.22 Assim, o direito das obrigações é

visto como o complexo das relações de direito patrimonial, que têm por objeto fatos

ou prestações de uma pessoa (devedora), em proveito de outra (credora).23 Na

esteira dessa doutrina tradicional, Sílvio Venosa entende que “a obrigação deve

conter uma prestação de conteúdo direta ou indiretamente patrimonial.”24 Também

Caio Mário da Silva Pereira entende que a obrigação tem caráter patrimonial,

19 Como se sabe, as relações contratuais privadas, em que impera a autonomia da vontade, também
são jurídicas. É que o direito também as regula, assegurando a liberdade contratual. Diferentemente
acontece em casos de obrigações assumidas por força de normas morais ou religiosas, em que as
relações não são reguladas pelas normas jurídicas.
20 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, v. 2, p. 26.
21 BEVILÁQUA, Clóvis. Código civil dos estados unidos do Brasil commentado . 6. ed. São
Paulo: F. Alves, 1943, v. 4, p. 6.
22 Ibidem. p. 7.
23 BEVILÁQUA, Clóvis. loc. cit.
24 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, v. 2, p. 39.
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argumentando, primeiro, que se não fixado um valor para o seu objeto, a lei o admite

implícito, e segundo, que outros deveres impostos pelo direito, como a fidelidade

conjugal, se situam noutra órbita, exorbitante da noção de obrigação por não terem

caráter econômico.25

Diferentemente, Pontes de Miranda sustenta que o objeto da prestação

obrigacional pode ser patrimonial ou não. Referindo-se ao art. 1.174 do Código Civil

Italiano – segundo o qual a prestação que se constitui em objeto da obrigação deve

ser susceptível de valoração econômica e deve corresponder a um interesse, ainda

que não patrimonial, do credor - 26 , informa que no sistema jurídico brasileiro não se

pode introduzir a regra daquele país. No Brasil, se a prestação é lícita não se pode

dizer que não há obrigação apenas porque a prestação é insusceptível de avaliação

econômica.27

A confirmar a lição de Pontes de Miranda, o antigo Código Civil Brasileiro de

1916 estabelecia a separação entre obrigações de dar e obrigações de fazer (ou não

fazer), sem especificar como ínsito à obrigação o caráter patrimonial.28 Do mesmo

modo o Código Civil atual.29

A obrigação jurídica pertence à categoria jurídico-positiva ou dogmática, em

vez de à categoria formal ou lógico-jurídica (o dever, por exemplo, pertence a esta

25 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Atual. Luiz Roldão de Freitas Gomes.
20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 2, p. 21-22.
26 No original: Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione
economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (Cod. Civ. 1256
e seguente, 1411 e seguenti). Disponível em: www.jus.br/doutrina/direito/ justiça.html. Acesso em: 9
setembro 2004.
27 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1958, v. 22, p.
41.
28 Código Civil Brasileiro revogado (Lei nº 3.071, de 01/01/1916), arts. 863 a 883.
29 Código Civil Brasileiro atual (Lei nº 10.416, de 10/01/2002), arts. 233 a 251.
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última).30 Pode ou não ser mensurada economicamente, a depender do direito

positivo considerado. No direito brasileiro, tanto as prestações de cunho patrimonial,

quanto as não patrimoniais, são caracterizadas como obrigacionais. Esta a lição de

José Souto Maior Borges, que seguimos.31

A classificação adotada pela legislação civil separa as três modalidades de

obrigações (de dar, de fazer ou de não fazer), sendo comum encontrar, numa dada

relação jurídica, ao mesmo tempo, obrigações de dar e de fazer32. Daí essa divisão

tripartite ser passível de críticas, como toda e qualquer classificação. O que não lhe

retira a utilidade, especialmente por evidenciar que no direito positivo brasileiro o

objeto da obrigação pode ser patrimonial ou não-patrimonial.33

A obrigação tributária, em especial, admite as modalidades patrimonial e não-

patrimonial. A teor do art. 113 do Código Tributário Nacional (CTN), pode ser

principal ou acessória. A obrigação tributária principal, cujo objeto é o pagamento de

tributo ou de penalidade pecuniária, possui cunho patrimonial; a acessória,

consistente em prestações positivas ou negativas (fazer ou deixar de fazer), não.

Neste sentido o pensamento de José Souto Maior Borges quando, ancorado

30 BORGES, José Souto Maior. Obrigação tributária: uma introdução metodológica. São Paulo:
Saraiva, 1984, p. 10, 23, 27, 83,104. Diferentemente ocorre com o dever jurídico, que pertence à
categoria formal ou lógico-jurídica, sendo universal. BORGES, tratando da relatividade da distinção
dualista formal/material (ou lógico-jurídico/jurídico-positivo), ensina também que “é sempre possível
retroceder do universal da teoria geral para o particular das ciências especializadas e
consequentemente testar os enunciados de teoria geral, p. ex., no âmbito estrito do direito tributário.
E mais ainda: extrair do particular das normas tributárias conceitos gerais, sobretudo as categorias
fundamentais da teoria geral”. E demonstra: no conceito lógico-jurídico e particular de obrigação
tributária principal (CTN, art. 113, § 1º), estão embutidos conceitos lógico-jurídicos e universais “como
o de relação jurídica, sujeito ativo, sujeito passivo, direito subjetivo (como o de crédito), dever jurídico
e sanção.” (BORGES, José Souto Maior. Em socorro da obrigação tributária: nova abordagem
epistemológica. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Tratado de direito constitucional tributário:
estudos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 74-77.
31 BORGES, José Souto Maior. op. cit, p. 70.
32 MONTEIRO,Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. 15 ed. São
Paulo: Saraiva, 1979, v. 4, pt. 1, exemplifica: “Assim, na compra e venda, o vendedor tem obrigação
de entregar a coisa vendida (dar) e de responder pela evicção e vícios redibitórios (fazer).”
33 CARRAZZA, Roque. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 1994, p.
275, com esteio no administrativista argentino Agustín Gordillo, afirma que “não há classificações
certas ou erradas, mas classificações mais úteis e menos úteis.”
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na doutrina de Pontes de Miranda, afirma o seguinte:

Em face do direito positivo brasileiro, não há como extrair a
conclusão pela patrimonialidade genérica da obrigação
tributária, precisamente porque ele distingue – inauguralmente
no CTN – entre obrigação tributária principal, suceptível de
avaliação econômica (art. 113, § 1º), e obrigação tributária
acessória, insusceptível de valoração econômica (art. 113, §
2º). Nada impede, contudo, a formulação de uma proposição
doutrinária que descreva o atributo da patrimonialidade como
característica específica da obrigação principal.34

Como já dito, no direito tributário a relação jurídica é complexa, com múltiplos

direitos e deveres a favor e a cargo do Fisco e dos contribuintes. Demonstra tal

complexidade o fato de o Estado poder figurar também como sujeito passivo em

relação ao contribuinte, na situação de restituição ou compensação, bem como as

inúmeras obrigações tributárias que se relacionam com a obrigação principal de

pagar o tributo.

No nosso estudo não precisaremos tratar de todas as possibilidades da

relação jurídica tributária porque nos interessa, de perto, a responsabilidade dos

sócios da pessoa jurídica, pela obrigação principal inicialmente a cargo desta última.

Apesar da limitação do tema, em muitas situações as obrigações acessórias devem

ser consideradas, para se apurar a responsabilidade (ou não) dos sócios. A

demonstração de que o sócio, deliberadamente, deixou de cumprir as obrigações

acessórias com vistas a esconder a obrigação principal, pode ser fundamental para

caracterizar sua responsabilidade.

Daí a pertinência de evidenciar que, na relação jurídica tributária, ao lado da

obrigação principal, patrimonial, coexistem as obrigações acessórias, de natureza

não-patrimonial.

34 BORGES, José Souto Maior. Obrigação tributária: uma introdução metodológica. São Paulo:
Saraiva, 1984.
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Defendemos o emprego da expressão obrigações acessórias, em vez da

locução deveres instrumentais, empregada especialmente por Paulo de Barros

Carvalho. Este não adota a primeira expresão porque, tendo em vista o caráter

patrimonial a dividir as prestações, entende: 1º) que os ditos deveres instrumentais

não são obrigações, mas sim relações jurídicas não-obrigacionais ou veiculadoras

de meros deveres, posto que não se constituem em prestações que possam ser

avaliadas economicamente; e 2º) que nem sempre são acessórias porque muitas

vezes independentes.35

Entendemos diferente porque o direito brasileiro admite obrigações não-

patrimoniais, como já demonstrado, e ainda porque o caráter de acessoriedade das

obrigações tributárias não deve ser tomado no sentido do direito civil, em que o

acessório segue o principal. No tributário há independência entre as obrigações

principal e as acessórias, mas estas servem àquela, existem para viabilizá-la, são

instrumentos de realização da obrigação principal. Neste sentido é que são

acessórias.

Tanto a obrigação tributária principal quanto as acessórias são transitórias.

Nascem e se extinguem. Com relação à extinção da obrigação principal, o próprio

CTN, no seu art. 156, ao mencionar diversas modalidades de extinção do crédito

tributário, está tratando, na verdade, da extinção da obrigação tributária. Daí o art.

113, § 1º, do CTN, informar que “A obrigação principal surge com a ocorrência do

fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e

extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”

Inclusive, há situações em que a obrigação é extinta sem que tenha sido

35 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo.
Saraiva: 1999, p. 165-168. ____. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 283-287.
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constituído o crédito tributário. É o caso, especialmente, da decadência, que faz

morrer o direito de a Fazenda cobrar o tributo.

O nascimento e morte da obrigação tributária não ocorrem de modo diferente

das demais obrigações. Assim como a norma jurídica tributária, em essência, não

difere de qualquer outra norma jurídica (o que muda é apenas o seu conteúdo).

Diferença importantíssima, contudo, é o caráter ex lege da obrigação

tributária, a afirmar que ela depende tão-somente da concretização da hipótese de

incidência tributária. Assim, se realizado o fato jurídico tributário, tal qual descrito na

hipótese de incidência, de imediato surge a obrigação respectiva,

independentemente das vontades do sujeito passivo e do sujeito ativo.

Na obrigação tributária o volitivo não tem importância. É que, na forma do art.

3º do CTN, tributo é a prestação pecuniária compulsória, que não se constitua em

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa

plenamente vinculada. As expressões “compulsória “ e “instituída em lei” denotam o

caráter ex lege da obrigação.

No caso da obrigação tributária principal, ela nasce ilíquida. Carece do

lançamento para lhe determinar o valor. Na forma do art. 142 do CTN, o lançamento

é a atividade plenamente vinculada e privativa da autoridade administrativa,

consistente num ato ou num procedimento (sucessão de atos ordenados) visando

verificar a obrigação tributária, com a determinação da matéria tributária, cálculo do

montante devido, identificação do sujeito passivo e, se for o caso, aplicação da

penalidade cabível.

Assim, o lançamento declara a obrigação tributária principal - que surgiu em

momento anterior, quando da realização do fato jurídico tributário - e constitui o
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crédito tributário.

Após surgir no momento em que se realiza o fato jurídico tributário, e depois

de passar pelo processo de liquidação com o lançamento e a constituição do crédito

tributário, a obrigação tributária principal é extinta por um dos meios elencados no

art. 156 do CTN, dentre os quais o pagamento, a compensação, a remissão, a

decadência e a prescrição.

Quanto às obrigações tributárias acessórias, também são transitórias. A

despeito de opiniões contrárias, entendendo, por exemplo, que o dever de manter a

escrita fiscal por parte da pessoa jurídica seria permanente,36 não compreendemos

assim. É que, embora tais obrigações sejam renovadas enquanto existir a pessoa

jurídica, as prestações são diferentes: os períodos da escrita fiscal se renovam de

tempos em tempos, de forma que após cada intervalo outros livros fiscais, relativos a

outros períodos, é que devem ser oferecidos à fiscalização. Pode-se afirmar, então,

que as prestações não são idênticas. Extinguem-se umas, ao tempo em que outras

são iniciadas. Por isto a transitoriedade.

1.2 DEVER JURÍDICO (OU DÉBITO) E RESPONSABILIDADE: DOIS ASPECTOS
DA OBRIGAÇÃO JURÍDICA, QUE É UNA

O termo responsabilidade tem origem no verbo latino respondere, com o

significado de responsabilizar-se, de uma pessoa “assumir o pagamento do que se

obrigou ou do ato que praticou”.37 Em sentido amplo, diz respeito ao dever jurídico

36 ATALIBA, Geraldo (Coord.). Direito material tributário, relação jurídica tributária e hipótese de
incidência. In:____.Elementos de direito tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, p. 40-
41.
37 SILVA, De Plácido e. Responsabilidade(verbete). Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense,
1991; LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 4 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1995, v. 5, p. 159.
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imposto a alguém “seja em virtude de contrato, seja em face de fato ou omissão,

que lhe seja imputado, para satisfazer a prestação convencionada ou para suportar

as sanções legais”.38

Respondere, por sua vez, vem de spondeo,39 obrigação de natureza

contratual do direito romano em sua fase mais primitiva (o direito quiritário),40 pela

qual o devedor se vinculava ao credor de modo verbal, respondendo à pergunta

spondesne mihi dare Centum? (prometes-me um cento?), com a afirmação spondeo

(prometo!).

Como o devedor pode cumprir a sua obrigação de modo espontâneo,

realizando-a no tempo e forma devidos e assim a extinguindo, ou se tornar

inadimplente, nesta hipótese demandando a execução forçada sobre o seu

patrimônio, a obrigação pode ser analisada sob dois aspectos complementares, mas

distintos: a dívida (schuld), de caráter pessoal; e a responsabilidade (haftung), de

caráter patrimonial.41

Explica Serpa Lopes que a doutrina se divide em duas correntes: a monista,

cujos defensores não vêem qualquer diferença relevante entre o cumprimento

voluntário da obrigação e a sua execução forçada no caso de inadimplemento, e a

dualista, segundo a qual a obrigação comporta dois aspectos,42 independentes e

38 SILVA, De Plácido e. Responsabilidade(verbete). Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense,
1991; LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 4 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1995, v. 5, p. 159.
39 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1954, t. I, p. 6.
40 O direito romano arcaico ou quiritário é o que se estende de suas origens ao século V antes de
Cristo, quando desaparece a codificação das XII tábuas. É um período cheio de incertezas, quer pela
escassez de fontes, quer pelo seu caráter lendário, sendo que a própria Lei das XII tábuas é
apontada como apócrifa pela crítica moderna (cf. CRETELLA JÚNIOR, J. Curso de direito romano.
Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 13.)
41 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 5 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1989, v. 2, p. 10-11.
42 Nos dizeres de Serpa Lopes, dois elementos ou duas fases (cf. LOPES, Miguel Maria de Serpa.
Curso de direito civil. 5. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989, v. 1, p. 11).
Justificamos a escolha pelo termo aspectos. É que a expressão elementos pode sugerir que se está
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distintos. Do lado do devedor os dois aspectos são os seguintes: a incumbência (ou

dever) de realizar a prestação assumida (a dívida), e a sujeição do seu patrimônio à

ação do credor, de modo a possibilitar a este um meio de obter o cumprimento da

obrigação jurídica, caso não haja o adimplemento previsto (a responsabilidade). Do

lado do credor, à dívida e responsabilidade correspondem os aspectos seguintes: o

direito à prestação, e o direito à garantia ou direito de execução.43

Se adotada a concepção dualista, e se um determinado ordenamento

jurídico44 tratar da obrigação jurídica separando o dever jurídico (o débito), imposto a

um, e a responsabilidade, a outrem, é possível identificar débito sem

responsabilidade, ou vice-versa. Bernardo Ribeiro de Moraes dá dois exemplos de

tal separação: a dívida de jogo que não possa ser exigida juridicamente (haveria

débito, mas não responsabilidade) e a fiança (em que o fiador é responsável, sem

antes ser devedor, sem antes recair sobre ele o dever jurídico).

Imediatamente após mencionar os dois exemplos acima, Moraes afirma, a

nosso ver com razão, que o débito e a responsabilidade “São dois aspectos ou

momentos, que são englobados e ínsitos no próprio conceito de obrigação.”45 Esta

abrange tanto o dever jurídico de prestação (elemento pessoal, dever de prestar,

diante de algo que entra na composição de uma coisa física e na qual a coisa se decompõe, como
uma matéria se decompõe em vários elementos químicos, e não de uma unidade, um conceito
possível de obrigação; o termo fases, por sua vez, não nos parece tão adequado por envolver a idéia
de etapas, uma após a outra, que não ocorrem necessariamente na obrigação, posto que esta pode
ser adimplida sem necessidade da execução forçada; finalmente, aspectos, no sentido de cada um
dos lados ou face de uma coisa observada, analisada, nos parece conotar melhor o processo de
abstração que se faz com cada parte da obrigação jurídica.
43 Serpa Lopes defende, embora reconhecendo a importância da teoria dualista, refere-se a Ferrara
para defender que a concepção desse autor italiano, que toma os dois elementos como reflexos de
uma noção única, lhe parece a mais real (Ibidem. v. 2, p. 15).
44 Ao contrário do dever jurídico, que pertence à categoria dos conceitos lógico-jurídicos e
independem do sistema normativo, a responsabilidade, bem como a obrigação jurídica, pertence à
classe dos conceitos jurídico-positivos e varia conforme o direito positivo de referência. Tanto assim
que parte da doutrina italiana, ao defender a teoria monista, destaca que a concepção dualista não
teria interesse prático, se trataria “de uma distinção própria ao direito alemão sem nada ter de comum
com o direito italiano baseado no direito romano” (cf. LOPES, Miguel Maria de Serpa. op cit., p. 13).
45 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Responsabilidade tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva
(Coord.). Responsabilidade tributária. 2. tir. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão
Universitária: Resenha Tributária, 1990, p. 328. (Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 5).
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segundo a teoria dualista), como a responsabilidade (elemento patrimonial,

consistente na afetação do patrimônio de devedor, na medida da necessidade para

satisfação da obrigação).

A obrigação é una. Acontece que, a depender do seu adimplemento (ou

cumprimento “espontâneo”, sem necessidade de execução forçada) ou

inadimplemento, incidirá a parte da norma jurídica sem sanção (endonorma) ou a

parte sancionatória (perinorma), ambas concernentes ao direito material, e não ao

processual.46 As expressões endonorma e perinorma são referências ao modelo da

norma jurídica proposto pelo argentino Carlos Cóssio, ou à chamada “proposição

normativa completa”, nos dizeres de Lourival Vilanova.47

A proposição jurídica formulada pelo cientista do direito, arquitetada como

comando hipotético-condicional composto de hipótese e tese relacionadas pelo

dever-ser,48 serve para compreendermos a incidência da hipótese de incidência

sobre o fato normatizado, isto em qualquer ramo do direito. O modelo completo é

formado de duas partes: a primeira, contendo a norma estatuidora de direitos e

deveres como conseqüência (ou tese) da realização fática prevista no seu

antecedente (ou hipótese); e a segunda, contendo a norma estatuidora de sanção

46 Serpa Lopes refere-se a uma terceira corrente (além da monista e da dualista), que entende ser a
responsabilidade, compreendida como com o direito de agressão sobre os bens do devedor
(Pacchioni), ou o direito de garantia sobre o patrimônio, fórmulas que encobrem uma realidade
processual, mencionando o processualista lusitano José Alberto dos Reis e julgando apropriado este
último entendimento (LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 5 ed. rev. e atual. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos, 1989, v.2, p. 15-16). Para nós, assim como para autores como Caio Mário
da Silva Pereira, a dualidade identificada pelos doutrinadores alemães não permite enquadrar a
responsabilidade como direito processual (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito
civil. Atual. Luiz Roldão de Freitas Gomes. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 2, p.
27). Só seria possível admitir que a responsabilidade estaria situada no âmbito processual se
revigorada a antiga teoria civilista da ação, segundo a qual o direito de ação integrava o direito
material, a ação seria o direito material sendo defendido, após violado. Atualmente tal concepção é
inaceitável, dado que o direito de ação, visto como direito à prestação jurisdicional, é independente do
direito material.
47 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo:
EDUC/Revista dos Tribunais, 1977, p. 71.
48 ASSIS, Emanuel Carlos Dantas de. Sistema constitucional tributário: o tributo e suas espécies.
Curitiba: Juruá, 2001, p. 31-38.
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(tese), para o caso de descumprimento da primeira (hipótese contrária àquela

prevista na primeira parte da proposição jurídica completa).

Kelsen, analisando-as separadamente, chamou de norma não-autônoma ou

dependente a parte que não estatui uma sanção, e de autônoma a que estabelece

uma sanção como conseqüência.49 Por dar ênfase à norma sancionadora, a norma

não-autônoma foi por ele considerada supérflua.

O modelo proposto por Kelsen foi aperfeiçoado por Carlos Cóssio, que

denominou a norma não-autônoma de perinorma e a autônoma de endonorma, e

juntou as duas partes numa só, chamando o conjunto de juízo disjuntivo. No modelo

do jusfilósofo argentino não há uma supervalorização da sanção. Endonorma e

perinorma se equivalem. A primeira contém na hipótese fatos, circunstâncias ou

condutas descritas (como, na regra-matriz do Imposto sobre a Renda, o auferimento

de renda) e na tese a conduta prescrita (o pagamento do Imposto sobre a Renda, no

montante apurado conforme a base de cálculo e a alíquota, e recolhido no prazo

previsto em lei); a segunda (perinorma) possui como hipótese a transgressão da

conduta prescrita na tese da endonorma (no exemplo dado, o não recolhimento no

prazo estabelecido, ou em valor inferior ao montante devido), e como tese a sanção

prescrita para o descumprimento da conduta juridicamente devida (o pagamento do

principal, acrescido de multa e juros, correspondentes à sanção).

49 Inicialmente Kelsen chamou a norma não-autônoma de secundária e a autônoma de primária,
considerando a primeira (não-autônoma), contida na segunda, esta “a única norma jurídica genuína”
cf. KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo:
Martins Fontes, 1990, p. 86. Posteriormente, KELSEN, Hans, Teoria geral das normas. Trad. José
Florentino Duarte. Porto Alegre: Fabris, 1986, p. 181-182, inverte a denominação e reconhece que
“Se se admite que a distinção de uma norma que prescreve uma conduta determinada e de uma
norma que prescreve uma sanção para o fato da violação da primeira seja essencial para o Direito,
então precisa-se qualificar a primeira como norma primária e a segunda como secundária – e não o
contrário, como o foi por mim anteriormente formulado.” Todavia, logo em seguida retorna à
nomenclatura anterior, quando afirma: “Pois a norma que estatui um ato de coação como sanção
aparece como a primária – e a nela implicada que de modo algum é expressamente formulada, e não
precisa ser expressamente formulada, aparece como a norma secundária.” Para evitar a confusão, é
preferível o emprego da nomenclatura autônoma/não-autônoma, que adotamos.



34

O juízo disjuntivo, ou modelo completo da norma jurídica, cuja estrutura é

aplicável tanto às normas de conduta como às de estrutura, pode ser representado

assim:

He DEVER-SER Te OU Hp(-He) DEVER-SER Tp(sanção), em que:

He é a Hipótese legal da endonorma;

Te é a conseqüência jurídica ou Tese da endonorma;

Hp é a Hipótese legal da perinorma, equivalente ao descumprimento (sinal

negativo) da He;

Tp é a conseqüência jurídica ou Tese da perinorma, que corresponde à

sanção prescrita para o descumprimento da He;

Cabe destacar que sanção não se confunde com coação. A sanção, estatuída

no conseqüente da perinorma, é toda e qualquer medida tendente a assegurar a

execução das normas jurídicas,50 incluindo, além de penalidades como multas ou o

perdimento de mercadoria, bastante aplicadas no direito tributário, medidas

administrativas ou processuais próprias da execução forçada. Pode ser substitutiva

da conduta prescrita no conseqüente da endonorma, adicional àquela conduta, ou

ainda a invalidação pura e simples dos atos práticos em desacordo com a norma.

Exemplo de conduta substitutiva é a atribuição de sujeição passiva direta à pessoa

jurídica a quem cabia efetuar a retenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre

os salários pagos aos funcionários, pelo que a pessoa jurídica, antes apenas

obrigada a reter e recolher o Imposto, passa à condição de devedora principal, como

contribuinte, do valor correspondente ao principal, mais multa e juros. Conduta

adicional pode ser vista na previsão de multa pelo não pagamento espontâneo do

50 REALE, Miguel. Filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 673.
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tributo, que é somada ao valor original. E invalidação, no caso de lei julgada

inconstitucional.

Coação, diferentemente, é o emprego da força visando obrigar a realização

da sanção, ou da própria conduta prescrita no conseqüente da endonorma, força

esta que deve ser aplicada de forma organizada e institucionalizada e nos limites

determinados pela norma jurídica. Como nem sempre se faz necessária a aplicação

efetiva da força (coação), a norma jurídica é, na verdade, coercível.51 Além do mais,

embora a imensa maioria das sanções seja negativa, existem as positivas. No direito

tributário, especialmente, é comum a concessão de anistias, que nada mais são do

que sanções positivas.52

Pois bem: o modelo completo ou disjuntivo acima tratado permite verificar que

a responsabilidade imposta àquele devedor que não cumpriu na forma prescrita a

obrigação tributária nada mais é do que a conseqüência, ou tese, imposta pela parte

sancionatória da norma jurídica. Daí se dizer que a responsabilidade é filha da

inadimplência.53 Mas este é um dos sentidos possíveis atribuídos ao termo

responsabilidade, válido especialmente no âmbito do direito civil, como será visto no

próximo item. Não deve ser confundido com a responsabilidade tributária, tal como

51 A expressão coercibilidade, significando o que é coercível, o que pode ser coagido, reprimido,
julgamo-la mais adequada à norma jurídica porque conota possibilidade, potência, e não efetividade,
ato. Coercitividade, diferentemente, indica a qualidade de coercitivo, coatividade, coação efetiva.
Como na prática o Direito nem sempre se utiliza da coerção, não a efetiva, seja porque a norma
jurídica é cumprida espontaneamente, seja porque quando do seu descumprimento o Estado-juiz não
atua (por falta de ação dos titulares do direito, por impossibilidade fática, etc.), o direito, embora
sempre coercível, não é necessariamente coercitivo. De igual modo, a norma jurídica (ASSIS,
Emanuel Carlos Dantas de. Sistema constitucional tributário: o tributo e suas espécies. Curitiba:
Juruá, 2001. p. 27).
52 BOBBIO destaca a importância das sanções positivas nas chamadas normas de organização
(“aquelas com as quais o Estado regula sua própria atividade assistencial, fiscalizadora e produtora”).
É o que chama de “função promocional” do ordenamento jurídico (cf. FERRAZ JÚNIOR, Tercio
Sampaio. “O pensamento jurídico de Norberto Bobbio.” In: BOBBIO, Norberto. Teoria do
ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro dos Santos. Brasília: UnB, 1997. p. 12-13).
Apresentação.
53 VILLELA, Gilberto Etchaluz. A responsabilidade tributária: as obrigações tributárias e
responsabilidades, individualizadas, solidárias, subsidiárias individualizadas, subsidiárias solidárias.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 19.
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tratada no CTN no item 1.4 deste trabalho.

1.3 RESPONSABILIDADE CIVIL E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA:
DISTINÇÕES

A responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, tem como escopo

básico a indenização ou reparação do dano, causado pela ação ou omissão de

alguém. É necessário que o responsável tenha atuado (ou deixado de atuar) com

culpa ou dolo, exceto nas hipóteses de responsabilidade objetiva, que ocorre em

função do risco assumido. Enquanto a responsabilidade subjetiva advém do dolo ou

culpa, esta por negligência, imprudência ou imperícia e independentemente da

vontade ou do conhecimento da ilicitude, a responsabilidade objetiva provém do

risco que determinadas atividades envolvem.

O art. 186 do CC (de 2002), equivalente ao art. 159 do CC de 1916, adota a

teoria clássica (subjetiva) para a responsabilidade civil, mas - e agora diferente do de

1916 -, no seu art. 927, parágrafo único, também prevê a teoria objetiva

(independentemente de culpa), quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano

implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem, ou nos casos

especificados em lei. Como exemplos de responsabilidade objetiva, podemos citar o

§ 1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81 – segundo o qual o poluidor é obrigado,

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade; os arts. 12 a

14 do Código do Consumidor (Lei nº 8.078/90) – a determinar que o fabricante e o

comerciante, dentre outros, respondem, independentemente de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos nos produtos

vendidos; e o art. 932, III, combinado com o art. 933 do CC – segundo o qual o
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empregador, também independentemente de culpa, é responsável pela reparação

civil dos danos causados por seus empregados, serviços e prepostos, também

independentemente de culpa do empregador.

De todo modo, tanto a responsabilidade civil subjetiva quanto a objetiva são

decorrentes de ilícito, sendo que este também decorre do exercício irregular de um

direito. Como assentado no art. 187 do CC, agora também comete ato ilícito o titular

de um direito que o exerce com excesso manifesto dos limites impostos “pelo seu

fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Apesar de a doutrina com frequência traçar diferenças entre a

responsabilidade civil e a penal, ontologicamente não há diferenças entre elas, no

que ambas decorrem de ilícitos.54 O que há é diferença no tipo de ilícito, sendo que

o penal pressupõe não apenas prejuízo a um terceiro, mas à sociedade como um

todo.55 Por isto para o ilícito penal é cominada sanção mais severa, enquanto para o

ilícito civil quase sempre a reparação envolve penalidade pecuniária. Como são

independentes, um mesmo fato pode dar origem à reparação civil, cumulada com a

imposição penal. Todavia, quando decididas no âmbito penal as questões relativas

ao fato e à autoria, a decisão criminal prevalece na esfera civil, onde não mais

poderão ser questionada (CC, art. 935).

Antes foi observado que diversos sentidos são atribuídos ao termo

responsabilidade. Agora queremos ressaltar que a responsabilidade, tal como

estabelecida no CTN, não pode ser confundida com a responsabilidade civil,

tampouco com a penal. Primeiro porque a responsabilidade tributária não decorre,

necessariamente, de um ilícito ou do dever de reparar, e segundo porque nunca se

54 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 4 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1995. v. 5, p. 161.
55 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1996. v. 7, p. 15-20.
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dá em virtude de contrato, mas sempre em decorrência de lei, já que a obrigação

tributária é ex lege.

Por outro lado, como no CTN o termo responsabilidade é empregado sob

diversos significados, a sua menção, de forma genérica, pode causar confusão. Daí

a necessidade de precisarmos melhor as acepções do termo, tal como empregado

no CTN, na forma do que fazemos a seguir.

1.4 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NO CTN – CONSIDERAÇÕES GERAIS

O termo responsabilidade, no CTN – ou suas variações, como responsável e

responde -, possuem um significado lato sensu e outro mais estreito, stricto sensu.56

No sentido largo quer se referir ao dever de pagar tributo, ser obrigado a

pagá-lo. Assim é empregado nos arts. 123 (“Salvo disposições de lei em contrário,

as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de

tributos....”), 128 (“... a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo

crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva

obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou...”), 134 (“Nos casos de

impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo

contribuinte, respondem solidariamente...”), 135 (“São pessoalmente

responsáveis...”), etc.

No sentido estrito refere-se ao sujeito passivo que não o contribuinte, tal como

56 Para um apanhado dos diversos dispositivos em que empregado o termo responsabilidade e suas
variações, incluindo a CF, o CTN e a legislação ordinária, com comentários sobre diversas acepções
do termo, ver VILLELA, Gilberto Etchaluz. A responsabilidade tributária: as obrigações tributárias e
responsabilidades, individualizadas, solidárias, subsidiárias individualizadas, subsidiárias solidárias.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p.17-21, 27-37.
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definido no inc. II do art. 121 do CTN. Conforme este artigo, contribuinte é o sujeito

passivo que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o

respectivo fato gerador (inc. I); responsável, aquele que não tenha relação direta e

pessoal com tal situação, ou seja, o sujeito passivo, quando, “sem revestir a

condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei”, na

linguagem do inc. II do referido artigo.

Estabelecida a diferenciação, passamos a tratar do capítulo do CTN dedicado

à responsabilidade tributária, o qual se encontra inserido no título da obrigação

tributária. Composto pelos arts. 128 a 138, pode ser dividido em três partes:

a) uma disposição geral (art. 128), que apesar de pretender dispor de forma

geral sobre a responsabilidade tributária, acaba por tratar mais especificamente da

responsabilidade por substituição tributária, em que o substituto é eleito em lugar

do contribuinte de antemão, antes da ocorrência do fato jurídico tributário, nos

termos em que a lei estabelecer;

b) responsabilidade tributária por transferência ou supletiva,57 relativa aos

sucessores (art. 129 a 133) e aos terceiros enumerados no art. 134 do CTN, em que

os responsáveis somente assumem a responsabilidade tributária em virtude de fatos

posteriores ao surgimento da obrigação tributária;

c) responsabilidade por infrações, tratadas nos art. 136 a 138.

O art. 135 do CTN, não mencionado na divisão acima, em conjunto com o art.

134 integra a seção sob o título “Responsabilidade de Terceiros”. Referem-se à

responsabilidade das pessoas nele enumeradas, por tributos de outras (os

terceiros). Dentre os responsáveis enumerados nesses dois artigos encontram-se i)

57 A nomenclatura responsabilidade tributária originária e supletiva é adotada por MARTINS, Ives
Gandra da Silva (Coord.). Responsabilidade tributária. 2. tir. São Paulo: Centro de Estudos de
Extensão Universitária: Resenha Tributária, 1990. p. 14. (Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 5).
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os administradores de bens de terceiros (inc. III do art. 134), ii) os sócios de

sociedades de pessoas (inc. VII do art. 134) e iii) os mandatários, prepostos e

empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas

jurídicas de direito privado (incs. II e III do art. 135, cujo inc. I também se refere a

todas as pessoas relacionadas no art. 134).

O texto legal do art. 135 é o mais complexo de todos. Tanto assim que ora é

classificado como substituição tributária, ora solidariedade, ora responsabilidade

sancionatória (e não tributária).58 Encerra, a nosso ver, diversas normas de

responsabilidade tributária, que devem ser construídas topicamente.

Na doutrina de Rubens Gomes de Sousa, idealizador do anteprojeto do CTN

elaborado em 1953,59 a sujeição passiva inicialmente é dividida em direta - quando

o tributo é cobrado diretamente do contribuinte, aquele que tem relação pessoal e

direta com a situação que constitua o fato gerador, nos termos do inc. I do art. 121

do CTN - e indireta - que ocorre quando a cobrança recai sobre uma outra pessoa

58 No quinto encontro anual para estudos de temas tributários, organizado em 1980 pelo Centro de
Estudos de Extensão Universitária, foi debatido exatamente a responsabilidade tributária. Nele, a
pergunta “O art. 135 do CTN caracteriza hipótese de substituição tributária?”, respondida por cinco
comissões e pelo plenário, obteve as seguintes respostas: não, pois se trata de “responsabilidade
sem benefício de ordem”; sim, “porque a lei determina expressamente a responsabilidade pessoal da
pessoa diversa daquele diretamente ligada ao fato gerador.”; não, pois a relação jurídico-tributária
não surge desde logo contra qualquer das pessoas indicadas nos seus itens; sim, “porque quando
alguém age com o excesso ali referido, tem responsabilidade própria e substitui o contribuinte”; sim,
por não ser hipótese de responsabilidade supletiva ou solidária; sim, pois “afasta-se o contribuinte do
vínculo tributário que se instaura imediatamente, colhendo como sujeito passivo o substituto”, esta
última a resposta do plenário (cf. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Legalidade tributária.
São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária: Resenha Tributária, 1981. p. 588-590.
(Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 6). Para um apanhado das várias correntes, com seus diversos
autores, ver ZEQUIM, Rodrigo Campos. Responsabilidade tributária do administrador por dívidas
da empresa. Curitiba: Juruá, 2003. p. 95-109.
59 A Portaria do Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda nº 784, de 19/08/1953, designou uma
comissão formada por Rubens Gomes de Sousa, Afonso Almiro Ribeiro da Costa, Pedro Teixeira
Soares Júnior, Gerson Augusto da Silva e Romeu Gibson, que foi encarregada de “elaborar um
projeto de Código Tributário Nacional, com fundamento no art. 5º, nº XV, item b, da Constituição”,
tomando como base para os seus trabalhos o anteprojeto elaborado pelo primeiro (cf. SOUSA,
Rubens Gomes. Anteprojeto de código tributário nacional. Rio de Janeiro: Departamento de
Imprensa Nacional, 1953).
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que não o contribuinte.60 Essa outra pessoa, o sujeito passivo indireto na

nomenclatura de Gomes de Sousa, é o responsável a que se refere o inc. II do art.

121 do CTN .

A sujeição passiva indireta, por sua vez, é dividida por Gomes de Sousa em:

a) por transferência: quando a obrigação tributária, depois de ter surgido

contra o sujeito passivo direto, é transferida a outro. Subdivide-se da seguinte forma:

a-1) solidariedade: hipótese em que duas ou mais pessoas se encontram

simultaneamente obrigadas ao pagamento do tributo;

a-2) sucessão: ocorre quando da transferência da obrigação tributária para

outro devedor, em virtude do desaparecimento do devedor original;

a-3) responsabilidade: a responsabilidade pelo pagamento do tributo é

transferida a terceiro, como o tabelião, quando o pagamento não for realizado pelo

sujeito passivo direto;

b) por substituição: ocorre quando, em virtude de disposição legal, a

obrigação surge, desde logo, contra uma pessoa diferente daquela relacionada

diretamente com o fato jurídico tributário.

É fácil perceber que no esquema idealizado por Rubens Gomes de Sousa a

sujeição passiva indireta dos itens a-2 e a-3 acima corresponde à responsabilidade

tributária por transferência ou supletiva do CTN, que atinge os sucessores e os

terceiros enumerados no art. 134 do CTN.

A solidariedade tributária (a-1), por sua vez, considerada por ele uma

modalidade de sujeição passiva indireta, encontra-se nos arts. 124 e 125 do Código,

60 SOUSA, Rubens Gomes. Compêndio de legislação tributária. São Paulo: Resenha Tributária,
1975. p. 92-93.
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inserida no capítulo destinado ao sujeito passivo. Diz respeito à situação em que

duas ou mais pessoas, por terem interesse comum na situação que constitua o fato

gerador da obrigação principal (inc. I do art. 124), ou por terem sido expressamente

designadas pela lei (inc. II), são solidárias e se obrigam ao pagamento do tributo.

Como a classificação acima considera a substituição tributária como sujeição

passiva indireta (em vez de sujeição direta ou originária, esta a posição mais

adequada, como demonstramos adiante), coloca-a ao lado da responsabilidade por

transferência (esta, para nós, a única modalidade de sujeição passiva indireta), e dá

a entender que a solidariedade não ocorreria na sujeição direta, não nos parece a

melhor. Daí a necessidade de elaborarmos uma outra classificação, nos temos

expostos no subitem seguinte. Para tanto convém, antes, observarmos mais de

perto os vários institutos que envolvem a sujeição passiva tributária.

1.4.1 Sujeito passivo da obrigação tributária: sujeição passiva direta ou originária
(contribuinte e substituto tributário) e indireta ou derivada (responsáveis por
transferência)

Pelo art. 121 do CTN se vê que o critério adotado pelo legislador para dividir a

sujeição passiva em duas espécies foi a relação direta (ou indireta) do sujeito

passivo com a situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Assim,

se a relação for direta, diz-se contribuinte; do contrário, responsável.

Contribuinte é aquele que realizou ou participou do fato jurídico tributário. Sua

escolha está limitada, em parte, constitucionalmente, a partir do arquétipo fornecido

para cada tributo na Constituição. Assim, no Imposto sobre a Renda (IR) contribuinte

é quem auferiu renda, e no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), quem

praticou uma das operações de crédito previstas na hipótese de incidência desse
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imposto (empréstimo, por exemplo), tudo conforme a limitação imposta,

respectivamente, pelos incisos III e V do art. 153 da Constituição.

Já o responsável é aquele que, embora sem ter realizado o fato jurídico

tributário, ou dele participado diretamente, com tal fato tem algum vínculo. É o que

informa o art. 128 do CTN. A necessidade do vínculo prende-se à circunstância de

que, regra geral, o ônus econômico do tributo precisa ser repassado para o

contribuinte substituído. Diz-se regra geral porque, em casos excepcionais, de

responsabilidade pessoal (algumas hipóteses do arts. 135 e 137), esse ônus deve

ser assumido pelo próprio responsável tributário.

Nos exemplos acima, tanto no IR incidente sobre rendimentos auferidos em

aplicação financeira da pessoa física, quanto no IOF cobrado sobre uma operação

de empréstimo, a lei designa como substituto tributário do contribuinte que auferiu a

renda, ou tomou o empréstimo, a instituição financeira. O contribuinte é a pessoa

física; o responsável tributário, na condição de substituto, o Banco.

No caso da pessoa física que auferiu rendimentos financeiros, é indubitável

que foi ela quem realizou o fato gerador (aquisição de renda tributável). Assim, ela é

a contribuinte por ter relação mais direta e pessoal com a situação que constitui o

fato gerador, quando comparada com o Banco (este não adquiriu a renda tributada

sobre a qual ocorreu a retenção). Já no caso do empréstimo, só afirmamos que a

pessoa física é a contribuinte porque a lei assim definiu.61 Nada impede que o Banco

seja eleito contribuinte, em vez de substituto tributário, como aliás já aconteceu.62

61 Lei nº 8.894/94, arts. 3º, I, e 2º, I, combinados, segundo os quais nas operações de crédito o
contribuinte é o tomador de empréstimo.
62 Antes, a Lei nº 5.143, de 20/10/66, estabelecia que o contribuinte era o Banco, em vez do tomador
do empréstimo (arts. 4º, I e 1º, I). Tal situação só foi alterada com o Decreto-Lei nº 1.780/80, que
passou as instituições financeiras à condição de “responsáveis pela cobrança do imposto e pelo seu
recolhimento” (art. 3º, I), deixando na condição de contribuintes os tomadores de crédito (art. 2º). A
Lei nº 5.143/66 foi editada sob a égide da Emenda Constitucional nº 18, de 01/12/1965, cujo art. 14, I,
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Neste sentido o CTN dispõe, no seu art. 66, que contribuinte do IOF é qualquer das

partes na operação tributada, na forma da lei.

Por outro lado, a Constituição não limita, de modo rígido, a eleição do

contribuinte.63 É dado ao legislador ordinário escolher o sujeito passivo do tributo,

contanto que o escolha dentre as pessoas que se relacionam, de modo direto ou

indireto, com o fato gerador (mais precisamente com o aspecto material da regra-

matriz) do tributo. Assim, no IOF a escolha pode recair entre o credor ou o tomador

de empréstimo; no Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, entre o vendedor

ou adquirente do bem; no Imposto sobre a Renda, entre o pagador ou o recebedor.

No item anterior, quando dissemos que a substituição tributária deve ser

considerada sujeição tributária direta ou originária (em vez de indireta, como

classifica Rubens Gomes de Sousa), foi porque consideramos, em primeiro lugar, a

possibilidade de a norma jurídica eleger, como contribuinte, uma outra pessoa que

não aquela cuja relação é direta e pessoal com a situação posta na hipótese de

incidência. Assim, é sujeito passivo direto aquele escolhido pela norma jurídica como

outorgava à União a competência tributária para instituir o imposto “sôbre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sôbre operações relativas a títulos e valôres imobiliários”. Até hoje não houve
modificação dessa norma de competência tributária do IOF, que no texto constitucional de 1967
correspondeu ao art. 22, VI; na Emenda Constitucional nº 1/69, ao art. 21, VI; e na atual Constituição,
ao art. 153, V.
63 Discordamos de autores como Renato Lopes Becho, para quem haveria um sujeito passivo
constitucional e um sujeito passivo legal (BECHO, Renato Lopes. Sujeição passiva e
responsabilidade tributária. São Paulo: Dialética, 2000. p. 85-109), porque a limitação imposta pela
Constituição, ao estatuir a competência tributária, não chega ao ponto de definir um contribuinte
“obrigado por natureza, porque, em relação a ele, se verifica a causa jurídica do tributo”, a depender
de cada tributo (a expressão é de JARACH, Dino. O fato imponível: teoria geral do direito tributário
substantivo. Trad. Dejalma de Campos. 2. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 179).
Embora o mais natural seja que a escolha do sujeito passivo recaia sobre a pessoa que realize a
hipótese de incidência, nada obsta que outro seja eleito, pela legislação ordinária do tributo, como
substituto tributário (sujeito passivo direto, tanto quanto o contribuinte), contanto que permita a este
último ser ressarcido economicamente, se não tiver capacidade para arcar com o ônus do tributo. Se
a lei possibilitar tal ressarcimento, pode escolher como sujeito passivo outro que não o “destinatário
constitucional tributário” a que refere ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São
Paulo: Malheiros, 1994. p. 78. A Constituição, ao indicar o “sujeito passivo possível” (na expressão de
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros,
1994. p. 267), não impossibilita, necessariamente, a escolha de outros, desde que respeitadas as
demais normas constitucionais.
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contribuinte original, a pessoa obrigada a pagar o tributo independentemente de

qualquer circunstância ou fato posterior ao fato jurídico tributário, e é sujeito passivo

indireto ou derivado aquele que só assume a obrigação em virtude de eventos

posteriores. Afinal, a eleição do sujeito passivo, seja o contribuinte, o substituto ou

outro responsável, é feita na maioria das vezes por conveniência, e às vezes por

necessidade. Exemplo de necessidade é a retenção do imposto de renda sobre não

residentes no País.64

Se, por opção política do legislador e independentemente de acontecimentos

posteriores supervenientes à realização da hipótese de incidência, a norma jurídica

determina seja sujeito passivo uma outra pessoa, em vez daquela que mantém

relação mais direta e pessoal com o fato gerador, esse substituto tributário é o

sujeito passivo direto. Por isto preferimos classificar a substituição tributária como

sujeição passiva direta, em vez de indireta. É que o substituto é posto como sujeito

passivo, no lugar do contribuinte, desde o início, substituindo-o de antemão e

completamente, sem depender de qualquer evento futuro posterior ou circunstância

superveniente à ocorrência do fato jurídico tributário. Consoante o art. 128 do CTN, o

contribuinte, substituído, fica apenas com responsabilidade subsidiária, se a lei

assim dispuser, podendo ainda haver a exclusão dessa responsabilidade, pura e

simplesmente.

Sacha Calmon Navarro Coêlho, atento à questão, propõe que o substituto

tributário seja nominado de “destinatário legal tributário”, para distingui-lo do

contribuinte e considerar ambos sujeitos passivos diretos.65 Na proposição desse

autor, teríamos o seguinte:

64 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 286.
65 Zelmo DENARI também prefere classificar o substituto tributário, ao lado do contribuinte, como
sujeição passiva direta (cf. DENARI, Zelmo. Elementos de direito tributário. São Paulo: Juriscredi,
1973. p. 245.
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A) o “contribuinte”, que paga dívida tributária própria por fato
gerador próprio; e
B) o “destinatário legal tributário”, que paga dívida tributária
própria por fato gerador alheio (de terceiro), assegurando-se-
lhe, em nome da justiça, a possibilidade de recuperar, contra
quem praticou ou esteve envolvido com o fato gerador, o
dispêndio fiscal que a lei lhe imputou diretamente, através da
criação do vinculum juris obrigacional. 66

Considerando que a expressão substituto tributário já tem tradição e também

estabelece distinção clara com a figura do contribuinte, é preferível mantê-la.

Adotamos então a seguinte classificação:

a) Sujeição passiva direta ou originária:

a-1) contribuinte (originário, quando a lei não eleger substituto tributário);

a-2) substituto tributário (ou responsabilidade por substituição tributária,

em que o substituto assume o lugar do contribuinte originário).

b) Sujeição passiva indireta, derivada ou responsabilidade por

transferência:

b-1) responsabilidade dos sucessores (art. 129 a 133 do CTN);

b-2) responsabilidade de terceiros (art. 134 e 135 do CTN).

Quanto à solidariedade, tratada nos arts. 124 e 125 do CTN, e à

responsabilidade por infrações, objeto dos arts. 136 a 138, não estão incluídas

expressamente na classificação acima porque dizem respeito tanto aos sujeitos

passivos diretos, quanto aos indiretos. São abordadas, em subitens específicos, nos

tópicos seguintes. Seguindo-se a ordem do CTN, tratamos primeiro da solidariedade,

depois da substituição tributária (sujeição passiva direta) e da responsabilidade por

66 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 5. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2000. p. 605.
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transferência (sujeição passiva indireta para nós, como já explicado), e finalmente da

responsabilidade por infrações.

1.4.2 Solidariedade tributária

Acerca da solidariedade tributária, que pode atingir tanto o contribuinte ou o

substituto tributário (sujeição passiva direta) quanto os responsáveis por

transferência (sujeição passiva indireta), o CTN dispõe, no seu art. 124:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não
comporta benefício de ordem.

O inciso I trata da solidariedade de fato, a exemplo dos cônjuges, herdeiros

ou condôminos, que possuem interesse comum no fato gerador da obrigação

tributária. A expressão interesse comum é considerada vaga pela maior parte da

doutrina, especialmente porque em inúmeras situações várias pessoas possuem

interesse na realização do fato jurídico tributário, sendo que a lei tributária elege uma

delas como sujeito passivo.

Tome-se, como exemplo, as situações de compra e venda e de prestação de

serviços, em que tanto o comprador quanto o vendedor, ou o prestador dos serviços

e o tomador, possuem interesse na operação. Em casos como esses a lei tributária

elege uma das pessoas como contribuinte, sendo comum desprezar a outra. Assim,

no ICMS contribuinte é o vendedor comerciante; no ISS, o prestador de serviços.

Nessas situações, em que o interesse comum é acompanhado de

bilateralidade, com cada um dos contratantes assumindo obrigações recíprocas,

mas em lados opostos, a lei não cogita do inciso I do art. 124 do CTN. Paulo de

Barros Carvalho, comentando este dispositivo legal, explica onde ele é aplicado:
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Vale, sim, para situações em que não haja bilateralidade no
seio do fato tributado, como, por exemplo, na incidência do
IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do
mesmo imóvel. Tratando-se, porem, de ocorrências em que o
fato se consubstancie pela presença de pessoas, em posições
contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai
instalar-se entre os sujeitos que estiveram no mesmo pólo da
relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para
receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no
imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais são
os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais
sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador. 67

Assim, não basta para caracterizar a solidariedade de fato a circunstância de

que mais de uma pessoa tenha interesse na sua realização. Carece que o interesse

seja no mesmo sentido. Esta a conotação que deve ser dada à expressão

interesse comum.

Podemos aqui repetir o exemplo clássico do imóvel com vários proprietários.

Cada um dos condôminos, além de ser contribuinte com relação à parcela

correspondente à sua quota, o é também com relação ao restante do imposto, por

solidariedade de fato com os demais. Embora todo o valor possa ser exigido de cada

um dos condôminos, a diferenciação é importante porque, em relação ao valor

correspondente às quotas dos demais, quem pagou tem direito à ação de regresso,

visando o ressarcimento pertinente.

Para o art. 124, I, há necessidade de proveito conjunto (em comum) da

situação que consistiu no fato gerador. Do contrário não cabe falar em solidariedade

de fato. É o que acontece, por exemplo, na solidariedade entre comprador e

vendedor. Como os interesses são opostos, não se aplica a solidariedade de fato

(inc. I), mas de a de direito, estabelecida por lei (inc. II). Assim, se uma lei municipal

estabelecesse que o contribuinte do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos, de

67 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 311. Do
mesmo modo, em Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: Saraiva, 1999.
p. 155.
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Bens Imóveis e de direitos a ele relativos (ITBI) é o adquirente dos bens ou direitos,

mas não determinasse a solidariedade do alienante, o imposto não poderia ser

exigido deste, nos termos do art. 124, I, do CTN, posto que adquirente e alienante

possuem interesses contrários no negócio (um quer reduzir o preço, outro, aumentá-

lo).68

Evidentemente, numa situação em que há interesse comum, e por isto a

solidariedade decorre do inc. I, nada impede que a lei a estabeleça, de modo

expresso. Neste caso a norma acrescida ao ordenamento jurídico por tal lei não

seria substancialmente diferente da anterior: apenas ressaltaria, de modo expresso,

a solidariedade existente de fato.

A lei é necessária e inovadora quando a solidariedade se dá entre pessoas

com interesses contrapostos. Em tal hipótese só haverá solidariedade se a lei

designar os contribuintes ou responsáveis, nos termos do inc. II do art. 124 do CTN.

Daí a hipótese ser chamada solidariedade de direito, em contraste à solidariedade

dita de fato do inc. I.

Ressaltamos que a lei não pode atribuir a solidariedade tributária a qualquer

pessoa, totalmente dissociada da hipótese de incidência. Tanto o sujeito passivo

direto (o contribuinte ou o substituto tributário) quanto o indireto (o responsável por

transferência) pode ser solidariamente responsável (responsabilidade lato sensu),

mas desde que ao menos indiretamente esteja vinculada à situação configurada

como fato gerador. Neste sentido é que Hugo de Brito Machado assevera o

seguinte:

68 A Lei Complementar Municipal nº 02, de 17/12/91, do Município de João Pessoa, Paraíba, por
exemplo, estabelece no seu art. 70 que o contribuinte do ITBI é o adquirente, colocando como
responsáveis os alienantes, cedentes, e os tabeliães e serventuários de ofício, nos atos em que
intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis.
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Não nos parece seja permitido ao legislador atribuir
responsabilidade tributária a quem não esteja, ainda que
indiretamente, relacionado ao fato gerador da obrigação
respectiva. Mesmo que essa atribuição seja fundada no não-
cumprimento de dever jurídico por aquele a quem é feita. 69

Paulo de Barros Carvalho, diferenciando as situações em que a solidariedade

decorre da participação do sujeito passivo no fato gerador, daquelas em que o

coobrigado foi escolhido apesar de não ter participado de sua ocorrência, entende

que na primeira trata-se de relação jurídico-tributária, enquanto na segunda institui-

se uma relação de caráter administrativo e sancionatório, em face do

descumprimento de algum dever. Ele exemplifica referindo-se a vários dispositivos

do CTN, especialmente o art. 134, cuja responsabilidade solidária é proveniente das

intervenções ou omissões por parte das pessoas nele enumeradas.70

A nosso ver, não há razão para estabelecer tal diferença, pois existem

inúmeras situações de solidariedade, bem como de sujeição passiva indireta ou

transferência (nas quais Paulo de Barros Carvalho também vislumbra

descumprimento de deveres jurídicos)71 que, indubitavelmente, não decorrem de

qualquer sanção ou descumprimento de qualquer norma. Referimo-nos

especialmente aos casos de sucessão, nos quais o espólio, inicialmente, e os

herdeiros, em seguida (art. 132, incs. III e II, do CTN), se tornam responsáveis

69 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. São Paulo: Atlas, 2004.
v. 2, p. 467.
70 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 312-314,
317-320.
71 Em 1973, na sua tese de doutoramento para a PUC de São Paulo, Paulo de Barros Carvalho já
afirmara o seguinte: “(...) nas hipóteses de transferência por responsabilidade, não parece existir
figura tributária, de vez que as hipóteses, além de não revestirem as formas delimitadas para a
espécie, caracterizam, inequivocamente, descumprimento de deveres jurídicos. Afeiçoam-se mais à
estrutura das perinormas tributárias, em que o suposto é, invariavelmente, o descumprimento de um
dever jurídico-tributário e a conseqüência, uma sanção. No exemplo dado pelo ilustre jurista [refere-se
a Rubens Gomes de Sousa], a hipótese seria a infringência, por parte do tabelião, do dever jurídico
de ‘providenciar a cobrança do imposto, no ato de passar a escritura.’ Além de não ser essa a
hipótese estabelecida pelo legislador estadual para o imposto de transmissão ‘intervivos’, parece,
com ares de evidência, uma medida sancionadora destinada a garantir a vigilância dos tabeliães, ao
ensejo da lavratura de escritos públicos que visem a transferência de pripriedades imobiliárias.”
(CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 167-
168.
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solidários por transferência apenas em virtude do falecimento do contribuinte,

independentemente de qualquer ilícito. Na situação em que a sucessão ocorre antes

de vencimento do tributo, resta claro que inexiste qualquer infração à legislação

tributária, ocorrendo, contudo, a responsabilidade tributária por responsabilidade.

À toda prova, os filhos herdeiros, ao responderem solidariamente, na

condição de responsáveis tributários por transferência (em virtude do evento morte

do contribuinte, fato superveniente ao surgimento da obrigação tributária), pelas

dívidas tributárias deixadas pelo de cujus, não cometeram qualquer infração, a

acarretar sanção.

Embora algumas das solidariedades que atingem quem não participou

diretamente do fato jurídico possam ter caráter sancionatório (o art. 134 é o melhor

exemplo), não se pode afirmar que é assim sempre.

De todo modo, impende destacar que ao legislador é permitido atribuir

solidariedade tributária a alguém que tenha participado de algum modo do fato

jurídico tributário, estabelecendo uma relação de índole tributária porque se trata

exatamente da obrigação tributária principal, consistente no pagamento do tributo.

A solidariedade tributária, tanto a de fato quanto a de direito, regra geral não

comporta o benefício de ordem. O que a caracteriza é a faculdade que tem o credor

de escolher o devedor.72 É o que estabelece o parágrafo único do art. 124 do CTN.

São comuns, no entanto, situações em que a lei dispõe sobre o caráter

subsidiário da solidariedade (por isto também chamada responsabilidade subsidiária,

para não ser confundida com a solidariedade tributária no geral, sem benefício de

ordem), excetuando a regra geral. O art. 134 do CTN é exemplo de responsabilidade

72 FALCÃO, Amílcar. Introdução ao direito tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 88.



52

tributária subsidiária, quando diz que “Nos casos de impossibilidade de exigência da

obrigação principal pelo contribuinte... .”

Ao final deste tópico cabe mencionar o art. 125 do CTN, segundo o qual os

efeitos da solidariedade tributária acontecem para beneficiar, mas também para

prejudicar os sujeitos passivos. Assim, se por um lado o pagamento feito por um dos

obrigados é aproveitado pelos demais, bem como a isenção ou remissão exonera

todos, salvo se outorgada de forma pessoal, por outro a interrupção da prescrição

pode prejudicar a todos. De modo semelhante a decadência, que se ocorrida

beneficia todos.

1.4.3 Substituição tributária

Como já mencionado, o art. 128 do CTN, embora sob o título de “disposição

geral” sobre a responsabilidade tributária, trata de forma mais específica sobre a

substituição tributária. Dispõe o seguinte:

Art. 28. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Prevê o artigo a possibilidade de o sujeito passivo da obrigação tributária ser

outro, que não o contribuinte. Este tem relação pessoal e direta com o aspecto

material da hipótese de incidência, tendo participado da realização do fato jurídico

tributário, enquanto o substituto tributário possui relação indireta.

Após informar que qualquer responsável tributário deve estar vinculado ao

fato gerador da obrigação tributária – o que já foi ressaltado antes neste trabalho – o

artigo dispõe que a responsabilidade do substituído pode ser excluída,

simplesmente, ou então permanecer em caráter supletivo ou subsidiário, tudo
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conforme a lei dispuser.

No caso da exclusão pura e simples, tem-se a substituição tributária sem

qualquer solidariedade entre o substituto tributário e o substituído, assumindo o

primeiro o pólo passivo da obrigação tributária, isoladamente. O mais comum,

todavia, é a lei manter a responsabilidade do substituído em caráter subsidiário,

estabelecendo a solidariedade com benefício de ordem.

De todo modo, o substituto tributário sempre assume o lugar do contribuinte

na relação jurídico-tributário desde o nascimento da obrigação. Ao contrário do que

uma interpretação literal e açodada do art. 128 do CTN poderia dar a entender, o

substituto não é responsável pelo crédito tributário, simplesmente. Desde logo, a

partir do surgimento da obrigação e antes que constituído o respectivo crédito, o

substituto já assume a condição de sujeito passivo. Por isto a substituição tributária é

sujeição passiva direta.

Observe-se a lição de Bernardo Ribeiro de Moraes:

No caso de substituição tributária, o substituto na verdade não
substitui ninguém, nem mesmo o contribuinte, pois, desde o
nascimento da obrigação tributária, o substituto passa a ser o
devedor do tributo, embora não tenha participado da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária. 73

Embora o substituto assuma plenamente o lugar do substituído, este continua

tendo importância na relação jurídico-tributária estabelecida entre o primeiro e o

Fisco. É que o regime jurídico da substituição é o do substituído, e não o do

substituto.74 Para se investigar acerca de imunidade, por exemplo, a referência ao

substituído continua sendo necessária. Se o substituído for imune, o substituto nada

deve.

73 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de direito tributário. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2002. v. 2, p. 293.
74 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo:
Saraiva, 1999. p. 160.
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O regime jurídico da substituição tributária é o do substituído, a determinar se

a obrigação tributária terá lugar, mas esta, quando surge, é contra o substituto. A

relação jurídico-tributária se instala entre este e o Fisco. Daí ser correto afirmar que

o substituto paga dívida própria, e não de terceiro, como vemos de modo mais

detalhado adiante, no item 1.5.

Levando-se em conta os fatos ou operações que ensejam a substituição

tributária, esta é dita para trás ou para frente. Para trás ou regressiva75 é a

substituição que atinge operações passadas, em que o adquirente substitui o

vendedor, como sói acontecer na aquisição de produtos agrícolas, em que o

comerciante (ou industrial) é substituto tributário do produtor rural; para frente ou

progressiva é a que ocorre com relação a fatos geradores futuros, que ainda não

ocorreram ao tempo do surgimento da obrigação tributária.

Na substituição para trás o surgimento da obrigação tributária é postergado

para um momento posterior, em função de alteração no aspecto temporal (momento

da revenda por parte do adquirente, em vez de momento de uma venda anterior) da

regra-matriz do tributo. Também é alterado o aspecto subjetivo (substituto ou

adquirente, em vez de substituído ou vendedor), que assim como o temporal seria

outro, não fosse a substituição.

Na substituição tributária para frente dá-se o contrário: a lei determina uma

antecipação no aspecto temporal da hipótese de incidência, de modo a atingir fatos

que ainda irão acontecer. Neste caso o pagamento do tributo é antecipado.

Acontece com freqüência no ICMS, em que os Estados exigem o pagamento do

75 Encontramos a nomenclatura regressiva e progressiva, em vez de, respectivamente, para trás e
para frente, em MELO, José Eduardo Soares de. A desconsideração da personalidade jurídica no
código civil e reflexo no direito tributário. In: GRUPENMACHER, Betina Treiger (Org.). Direito
tributário e o novo código civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 151.
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imposto antecipado, na fronteira, relativamente às vendas futuras.

Em virtude da antecipação no pagamento do tributo a substituição tributária

para frente foi bastante questionada no início. Alegava-se que o Estado não podia

exigir um tributo por um fato gerador que ainda não ocorrera. Os questionamentos

só diminuíram após a Emenda Constitucional nº 3/93, que introduziu o § 7º no art.

150 da Constituição Federal, dispondo expressamente sobre o tema.76

Neste ponto carece diferenciar a retenção na fonte da substituição

tributária. A retenção na fonte, simplesmente, não passa de obrigação acessória,

consistente no dever atribuído a determinadas pessoas para, por ocasião de

pagamentos realizados a terceiros, calcularem, reterem e depois recolherem o

tributo devido por estes. Além disto, quem retém também deve fornecer as

informações pertinentes ao Fisco e aos terceiros contribuintes.

A situação típica é a do Imposto sobre a Renda das Pessoa Física (IRPF), em

que as pessoas jurídicas pagadoras são encarregadas de descontar o Imposto

Retido na Fonte (IRF), incidente sobre pagamentos realizados a terceiros (como os

seus empregados, por exemplo). O valor retido é devido pelas pessoas físicas, que

depois, por ocasião da entrega da declaração de IRPF anual, o compensam.

76 Confira-se: “Art. 150. (...) § 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de impostos ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize
o fato gerador presumido.” O STF, ao apreciar o mérito da ADI 1.851/AL, referente à legislação
estadual de Alagoas sobre o ICMS, decidiu que na hipótese de venda realizada pelo substituído, por
valor inferior ao que serviu de base de cálculo à tributação na etapa da substituição, não permite a
restituição da diferença. Interpretou que “O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório,
mas definitivo, não dando ensejo a restituição ou complementação do imposto pago, senão, no
primeiro caso, na hipótese de sua não-realização final.” (STF, ADI 1.851, julgamento em 08/05/2002,
Relator Min. Ilmar Galvão, maioria, vencidos os Min. Carlos Velloso, Celso de Mello e Ministro Marco
Aurélio). Assim, a questão parece bem resolvida, no âmbito da Corte Suprema. Todavia, o STF
debaterá novamente o tema, na ADI 2.777/SP, até maio de 2006 pendente de julgamento e que trata
de hipótese oposta àquela referendada no julgamento da ADI 1.851. Na ADI 2.777 será analisada a
hipótese prevista em lei estadual de São Paulo, segundo a qual fica assegurada a restituição do
ICMS pago antecipadamente em razão da substituição tributária, caso se comprove que na operação
final com mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida.
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A circunstância de o recolhimento ser feito em nome de quem retém, que

utiliza no documento de arrecadação os seus próprios dados (Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica – CNPJ, endereço, etc), não o torna substituto tributário. É que após

recolhido o tributo a pessoa que efetuou a retenção informa o valor àquela que

recebeu o pagamento sobre o qual recaiu o desconto, para que esta proceda à

compensação. Assim, o valor retido é deduzido do valor devido pela pessoa física,

que é contribuinte de fato (por suportar o ônus econômico) e de direito (por estar no

pólo passivo da relação jurídico-tributária).

Inicialmente, tudo não passa de obrigação acessória porque a obrigação

tributária surge contra quem recebe os valores.77 Acontece, todavia, que no caso de

descumprimento dessas obrigações acessórias, ou seja, no caso de a fonte

pagadora não efetuar a retenção e o recolhimento, ela se torna responsável pelo

pagamento do tributo.78 Trata-se de responsabilidade por transferência: ocorrido o

fato gerador, a obrigação surge contra a pessoa física recebedora, que se obriga a

concordar com a retenção na fonte exatamente porque é contribuinte do IRPF; não

77 Sacha Calmon Navarro Coêlho, ao comentar o art. 128 do CTN, em NASCIMENTO, Carlos
Valder do (Coord.). Comentários ao código tributário nacional. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p.
301-302, transcreve trechos da tese “O contribuinte substituto no ICM”, escrita por Johnson Barbosa
Nogueira em 1981 e aprovada no I Congresso Internacional de Direito Tributário realizado em São
Paulo naquele ano, do qual vale a pena repetir parte:
“A introdução a-crítica de certas noções dogmatizadas a respeito do substituto tributário, por força
principalmente do prestígio da doutrina italiana, permitiu que se aceitassem, sem maior indagação
sobre a natureza jurídica da substituição tributária, certos equívocos em sede doutrinária, já agora a
grassar no direito positivo.
O primeiro desses enganos é considerar o contribuinte substituto dentro da categoria dos
responsáveis, como uma modalidade de sujeito passivo indireto. Este é um erro muito arraigado na
doutrina pátria, que transbordou para o Código Tributário Nacional, pelo menos segundo a intenção e
o depoimento dos seus inspiradores. Deste modo, o substituto estaria previsto no art. 121, parágrafo
único, II, como um tipo de responsável.
O segundo desses desvios é representado pela concepção da tributação na fonte como exemplo
típico de substituição tributária. Na verdade, se fosse melhor analisada nossa tributação de imposto
de renda na fonte, verificaríamos que o tributo sempre foi retido e recolhido em nome do beneficiário,
ou seja, do contribuinte, cabendo à fonte pagadora e retentora mero dever acessório (obrigação de
fazer). Só mais recentemente, na área da tributação dos rendimentos auferidos por estrangeiro, é que
se vem utilizado a figura do contribuinte substituto do imposto de renda.”
78 Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 103, supedâneo legal do art. 722 a 725 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto nº 3.000/99 (RIR/99).
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havendo tal retenção nem o posterior recolhimento (fato superveniente ao

surgimento da obrigação principal), a fonte pagadora, a quem cabia efetuar a

retenção e o recolhimento, é penalizada pelo descumprimento dessa obrigação

acessória com a assunção da responsabilidade (lato sensu) pela obrigação

principal.79 Sendo o pagamento ao beneficiário realizado sem a retenção, o valor

pago é considerado líquido, para fins de base de cálculo do IR a ser assumido pela

fonte pagadora.80 Se for recolhido com atraso, incidirão multa e juros, também a

cargo da fonte pagadora.81

79 O art. 45, parágrafo único do CTN, vai de encontro à nossa interpretação, ao tratar do IR e
estabelecer que “A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.”
80 Lei nº 4.154, de 1962, art. 5º, e Lei nº 8.981, de 1995, art. 63, § 2º , supedâneos legais do art. 725
do RIR/99.
81 O Parecer Normativo expedido pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) da
Secretaria da Receita Federal (SRF) nº 1, de 24/09/2002, tratando de várias hipóteses que envolvem
a retenção na fonte, interpreta:
“IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-
se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no
caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e, antes da data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte pagadora a multa
de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento do imposto
que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto,
a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e
compensar o imposto retido.
DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENCÃO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude de decisão
judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente na fonte quanto na por
antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento, efetuando-se o lançamento, no caso de
procedimento de oficio, em nome deste.”
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A lei poderia instituir substituição tributária, em vez de responsabilidade

tributária por transferência, mas não o fez. À semelhança do que ocorre com o IR

incidente sobre rendimentos financeiros e o IOF, nos quais a instituição financeira é

substituta tributária, na situação do IRPF o empregador, fonte pagadora, poderia

também sê-lo. A vantagem da retenção na fonte é evidenciar que o contribuinte é o

beneficiário do valor recebido, e por isto lhe é permitida a dedução, na declaração de

ajuste anual, da importância subtraída antes.

Mas, se em vez da retenção fosse utilizado o instituto da substituição

tributária, ainda assim poderia ser permitida tal dedução, contanto que a lei assim

determinasse. Não seria estranha tal norma, ao permitir à pessoa física deduzir na

apuração do IR próprio valor do imposto pago por outro (a fonte pagadora, que

recolheria imposto na condição de substituta tributária, sujeito passivo direto),

porque de todo modo o ônus financeiro recaiu sobre a pessoa física. Assim como se

permite dedução de despesas médicas (neste caso da base de cálculo, em vez do

valor do imposto apurado), também poderia ser permitida dedução equivalente ao IR

incidente sobre o valor pago devido pela fonte pagadora, na condição de substituta

tributária (em vez de mera responsável pela retenção, como acontece atualmente).

1.4.4 Responsabilidade tributária por transferência

A responsabilidade tributária por transferência, para nós a única que se

enquadra como sujeição passiva indireta, como já exposto no subitem 1.4.1, está

regulada pelos arts. 129 a 135 do CTN. Pode ser resumida conforme o esquema

abaixo:

a) Responsabilidade dos sucessores (arts. 129 a 133).
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a-1) aquisição de imóveis (art. 130): créditos tributários dos imóveis sub-

rogam-se em nome dos adquirentes, sendo que no caso de hasta

pública o preço já inclui tais créditos;

a-2) aquisição ou remição de imóveis ou móveis (art. 131, I):

adquirentes ou remitentes respondem pelos tributos relativos aos

bens;

a-3) sucessão causa mortis (art. 131, II e III): responsabilidade do espólio

ou dos herdeiros, legatários e meeiros, pelos tributos devidos pelo

de cujus;

a-4) sucessão de pessoa jurídica, por fusão, transformação, incorporação

ou cisão (art. 132, caput): responsabilidade tributária em casos de

continuidade da pessoa jurídica;

a-5) sucessão de pessoa jurídica de direito privado extinta de direito,

mas com continuidade de fato (art. 132, parágrafo único):

responsabilidade do sócio remanescente ou do espólio;

a-6) sucessão de pessoa jurídica, por aquisição do fundo de comércio ou

de estabelecimento comercial (art. 133): adquirente responde pelos

tributos da alienante, integralmente se esta cessar as atividades (inc.

I), ou subsidiariamente se a alienante continuar na atividade ou

reiniciar nova atividade no prazo de seis meses (inc. II).

b) Responsabilidade de terceiros:

b-1) responsabilidade subsidiária das pessoas abaixo arroladas,

solidariamente com os contribuintes originários respectivos, pelos

atos ou omissões por elas praticados (art. 134):
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I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou

curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por

estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida

ou pela concordatária;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos

tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em

razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

b-2) Responsabilidade das pessoas abaixo, pelos atos praticados com

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou

estatutos (art. 135):

I - as pessoas referidas no artigo 134;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de

direito privado (independentemente de se a sociedade é de

pessoa ou de capital).

Como o foco deste estudo é a responsabilidade tributária dos sócios e

administradores de empresas, o art. 135 e os incisos III e VII do art. 134 serão
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analisados com profundidade. Por isto deixamos para tratar da responsabilidade de

terceiros (item b, acima) no último capítulo (ver item 4.3).

No presente tópico cuidaremos da responsabilidade dos sucessores (item a),

em breves pinceladas.

Esta independe de qualquer ilicitude que possa ser atribuída aos sucessores.

O que determina a transferência da responsabilidade tributária aos sucessores são

fatos como a aquisição de bem móvel ou imóvel (arts. 130 e 131), a morte do

contribuinte (art. 131, I e II), a fusão, incorporação e cisão de empresa, ou aquisição

de fundo de comércio (arts. 132 e 133). Realizando-se qualquer um desses eventos

ocorre a sucessão (o fato jurídico posterior ao surgimento da obrigação tributária

cujo devedor inicial era o sucedido), a acarretar a responsabilidade dos sucessores

independentemente de qualquer ilícito porventura praticado por estes.

A sucessão ora em comento abrange os créditos tributários relativos a fatos

ocorridos antes da sucessão, independentemente de já terem sido “constituídos” (ou

seja, tornados líquidos por meio do lançamento) ou não à época. É o que informa o

art. 129 do CTN, guardando consonância com o caráter declaratório do lançamento,

que apenas declara a obrigação tributária e dá liquidez ao crédito tributário, que com

ela se confunde. Realizado o fato jurídico tributário, imediatamente nasce a

obrigação tributária principal, cujo crédito correspondente82 passa a ser exigível na

data em que a lei dispuser: antes de qualquer participação da autoridade

administrativa lançadora, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, hoje

a imensa maioria; ou após o lançamento a cargo da autoridade administrativa, nos

tributos sujeitos ao lançamento por declaração.

82 O CTN, apesar de dedicar títulos separados para a obrigação tributária e para o crédito, informa o
no art. 139 que “O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
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Como a responsabilidade do sucessor é pela obrigação tributária, pouco

importa se houve (ou não) o lançamento tributário.

No esquema acima, os itens a-1 e a-2, correspondentes respectivamente aos

arts. 130, e 131, I, do CTN, referem-se à sucessão inter vivos, com a diferença de

que o primeiro é restrito a imóveis, enquanto o segundo abrange também os bens

móveis. Por isto há autor que defende que o inc. I do art. 131 estaria melhor

posicionado no art. 130,83 a nosso ver com razão.84 O item a-3, então,

correspondente aos incisos II e III do art. 131, restringe-se à sucessão causa mortis.

Aqui, cabe observar que a ordem dos incisos II e III está invertida,85 pois inicialmente

é o espólio que se torna responsável e, somente após o término do inventário, com a

partilha, os sucessores a qualquer titulo (herdeiros naturais e testamentários, bem

como legatários) assumem tal condição.

A responsabilidade dos adquirentes de imóveis abrange todos os tributos,86

salvo quando transcritas as certidões negativas na escritura de transmissão ou

quando forem arrematados em hasta pública. Neste caso o preço pago em praça

pública ou leilão já inclui o valor dos tributos devidos. Sobre a transcrição da certidão

negativa na escritura, o Código Civil antigo, no seu art. 1.137, determinava

expressamente a providência. O novel Código Civil é omisso, mas não faz diferença

porque o art. 130 do CTN já determina tal transcrição, para fins de elidir a

responsabilidade.

83 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. São Paulo: Atlas, 2004.
v. 2, p. 541.
84 Ver item 3.5, adiante, quando retornamos à interpretação do art. 131, I e justificamos porque o
inciso deve ser interpretado em conjunto com o art. 130.
85 NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Comentários ao código tributário nacional. Rio de
Janeiro: Forense, 1997. p. 312.
86 O art. 130 do CTN se refere somente a impostos, taxas ou contribuições de melhoria porque em
todo o Código não são mencionadas as contribuições sociais, mas somente as três primeiras
espécies tributárias. O artigo deve ser interpretado levando-se em conta tal circunstância, de modo
que atualmente sejam consideradas as demais espécies tributárias (além das contribuições, o
empréstimo compulsório).
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Quanto aos arts. 132 e 133 do CTN, tratam da responsabilidade na sucessão

da pessoa jurídica, no primeiro com continuidade de sua existência, no segundo

podendo haver descontinuidade. Embora não se refiram à cisão, a doutrina é

uníssona em afirmar que se aplicam também nesta forma de alteração societária,

que só foi introduzida pela Lei nº 6.404/76, posterior ao CTN.

O art. 133 do CTN foi modificado pela Lei Complementar nº 118, de

09/02/2005 (concomitante à nova Lei de Falências, sob nº 11.101, da mesma data),

que restringiu a responsabilidade em tela. Após a modificação, o adquirente de

empresa alienada em processo de falência, ou de parte da empresa (filial ou

unidade produtiva isolada) alienada durante processo de recuperação judicial, não

mais responde pelos créditos tributários. A responsabilidade tributária subsiste, no

entanto, se o adquirente for sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial,

sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial, ou ainda

parente, em linha reta ou colateral até o quarto grau, consangüíneo ou afim, do

devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios.

1.4.5 Responsabilidade por infrações

Nos arts. 136 e 137 o CTN dispõe acerca da responsabilidade lato sensu,

decorrente de infrações à legislação tributária.

Regra geral (“salvo lei em contrário”, como consta do art. 136), a

responsabilidade por ilícitos tributários independe da intenção de quem os comete

(agente) ou de quem os ordena (o “responsável”, na linguagem do referido artigo).

Assim, no geral não há de se perquirir de culpa ou dolo, porque a responsabilidade é
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objetiva.87 É o que acontece na imensa maioria dos casos de responsabilidade da

pessoa jurídica.

Mas as exceções, nas quais a culpa e o dolo hão de ser investigados, são

muitas. O art. 135, dispositivo central para a nossa análise sobre a responsabilidade

dos sócios, é o exemplo mais notável. O art. 137 também, ao tratar especificamente

de condutas dolosas e atribuir responsabilidade pessoal aos agentes. Tais condutas,

bem como as possibilidades de responsabilidades objetiva, culposa ou dolosa, serão

tratada em tópico específico, face à importância que assume para caracterização da

responsabilidade tributária dos sócios, por dívidas da empresa.

Cabe então agora comentar o art. 138, que dispõe sobre a denúncia

espontânea. Por meio dela o sujeito passivo pode ser eximido das penalidades pela

infração, desde que espontaneamente efetue o pagamento do tributo devido, antes

de ser notificado pela administração tributária. Isto vale tanto os sujeitos passivos

diretos (contribuinte e substituto tributário), quanto para os indiretos (responsáveis

tributários por transferência).

Para nós a exclusão da responsabilidade a que alude o art. 138 do CTN não

se aplica às infrações objetivas, como o mero inadimplemento de tributo ou o

simples atraso no cumprimento de obrigação acessória. Por isto nem a multa de

mora, nem a multa pelo descumprimento de alguma obrigação acessória, está o sob

amparo da denúncia espontânea.

87 Neste sentido Sacha Calmon Navarro Coêlho, em NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.).
Comentários ao código tributário nacional. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 325-327. Em sentido
contrário, julgando a tese de Coêlho extremada por entender que o art. 136 não adotou o princípio da
responsabilidade objetiva, MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional.
São Paulo: Atlas, 2004. v. 2, p. 3.2.
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Refere-se o instituto a infrações outras, como os ilícitos tributários-penais

dolosos (sonegação, fraude, conluio e outros crimes contra a ordem tributária), e

outros ilícitos tributários, não dolosos (não prestação de informações obrigatórias às

autoridades fazendárias, relativas à existência do fato gerador, declarações

inexatas, etc). Daí a necessidade de se diferenciar a multa de ofício - mais gravosa e

aplicável às infrações relativas à obrigação tributária principal que não o simples

atraso no pagamento do tributo -, da multa de mora - esta penalidade mais branda,

que visa indenizar o Erário pela demora no recebimento do seu crédito.

A multa de mora é uma penalidade pelo atraso no recolhimento do tributo,

que por ser infração de menor monta é sancionado de forma mais leve que as outras

infrações. Possui caráter misto: de penalidade, pelo descumprimento do pagamento

do tributo no dia aprazado, e de indenização, pois quanto maior o atraso, maior o

seu percentual.

De forma semelhante ao que acontece nas obrigações contratuais privadas,

em que comumente se pactua, além de juros, multa, ambos de mora e pelo atraso

no cumprimento das obrigações, assim também acontece na obrigação tributária,

com a diferença de que nesta a multa é estabelecida em lei, face ao seu caráter ex

lege.

O contribuinte que declara o tributo e que por alguma razão não pode pagá-lo

no prazo, se sujeita à multa de mora. Um outro, que sequer declara e espera a

inação do sujeito ativo, até sobrevir a decadência, deve arcar com penalidade maior.

No caso da denúncia espontânea, a última é elidida, mas a primeira não. Tudo com

respeito à razoabilidade, de forma a que o contribuinte simplesmente inadimplente

arque com uma multa menor, e aquele que pratica outras infrações tributárias seja

punido com uma multa maior, a não ser que promova a autodenúncia. Caso esta se
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concretize, aplica-se a multa de mora em vez da multa mais gravosa, respeitando-se

a razoabilidade.

O art. 138 do CTN, ao determinar que “A responsabilidade é excluída pela

denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do

tributo devido e dos juros de mora”, precisa ser interpretado em conjunto com o art.

161 do mesmo Código, segundo o qual “O crédito não integralmente pago no

vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da

falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de

quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.”

Consoante o art. 161, seja qual for o motivo determinante do atraso a parcela

do crédito tributário não pago no vencimento é acrescida de juros de mora e das

penalidades cabíveis. Dentre essas penalidades, que precisam estar estabelecidas

em lei, encontra-se exatamente a multa de mora. Negar a aplicação da multa de

mora no caso de denúncia espontânea implica em desprezar a norma inserta no art.

161 do CTN, quando é possível e necessário compatibilizá-la com a do art. 138,

interpretando-se este último como se referindo às outras infrações tributárias, afora o

recolhimento com atraso.

Na hipótese das demais infrações tributárias que não o mero inadimplemento,

aplica-se a multa de ofício. Esta é de cunho estritamente punitivo e por isto tem

natureza diversa da multa de mora, que também possui caráter indenizatório. As

duas espécies de multas são excludentes. Quando incide a multa de ofício não pode

incidir a multa de mora. Assim, apurada outra infração distinta do atraso no

recolhimento do tributo, pela autoridade administrativa encarregada de lançá-lo,

caberá multa de ofício, vez da multa de mora. Por outro lado, aplica-se a multa de

mora quando, sem qualquer intervenção da autoridade administrativa encarregada
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do lançamento, o contribuinte se apresenta e promove a denúncia espontânea,

confessando ser devedor de tributo ainda não informado ao Fisco.88

1.5 DÉBITO DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO: É DÉBITO PRÓPRIO, AINDA QUE
O FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO SEJA REALIZADO POR TERCEIRO

Amílcar Falcão, fazendo uso da teoria dualista da obrigação já comentada no

item 1.2, entende que o legislador pode dissociar inteiramente a relação tributária,

atribuindo o débito a uma pessoa (contribuinte) e a responsabilidade a outra (o

substituto, no dizer do autor, ao qual nós acrescentaríamos o responsável por

transferência).89

88 A respeito da incidência da multa de mora na denúncia espontânea, cumulativamente com os juros
de mora, assim se pronuncia CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 6. ed. São
Paulo: Saraiva, 1993. p. 348-351:
“Modo de exclusão da responsabilidade por infrações à legislação tributária é a denúncia espontânea
do ilícito (...). A confissão do infrator, entretanto, haverá se ser feita antes que tenha início qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com o fato ilícito, sob pena de
perder seu teor de espontaneidade (art. 138, parágrafo único). A iniciativa do sujeito passivo,
promovida com a observância desses requisitos, tem a virtude de evitar a aplicação de multas de
natureza punitiva, porém não afasta os juros de mora e a chamada multa de mora, de índole
indenizatória e destituída do caráter de punição. Entendemos, outrossim, que as duas medidas - juros
de mora e multa de mora - por não se excluírem mutuamente, podem ser exigidas de modo
simultâneo: uma e outra.
(...)
b) As multas de mora são também penalidades pecuniárias, mas destituídas de nota punitiva. Nelas
predomina o intuito indenizatório, pela contingência de o Poder Público receber a destempo, com as
inconveniências que isso normalmente acarreta, o tributo a que tem direito. Muitos a consideram de
natureza civil, porquanto largamente utilizadas em contratos regidos pelo direito privado. Essa
doutrina não procede. São previstas em leis tributárias e aplicadas por funcionários administrativos do
Poder Público.
c) Sobre os mesmos fundamentos, os juros de mora, cobrados na base de 1% ao mês, quando a lei
não dispuser outra taxa, são tidos por acréscimos de cunho civil, à semelhança daqueles usuais nas
avenças de direito privado. Igualmente aqui não se lhes pode negar feição administrativa. Instituídos
em lei e cobrados mediante atividade plenamente vinculada, distam de ser equiparados aos juros de
mora convencionados pelas partes, debaixo do regime da autonomia da vontade. Sua cobrança pela
administração não tem fins punitivos, que atemorizem o retardatário ou o desestimule na prática da
dilação do pagamento. Para isso atuam as multas moratórias. Os juros adquirem um traço
remuneratório do capital que permanece em mãos do administrado por tempo excedente ao
permitido. Essa particularidade ganha realce, na medida em que o valor monetário da dívida vai se
corrigindo, o que presume manter-se constante com o passar do tempo. Ainda que cobrados em
taxas diminutas (1% do montante devido, quando a lei não dispuser sobre outro valor percentual), os
juros de mora são adicionados à quantia do débito, e exibem, então sua essência remuneratória,
motivada pela circunstância de o contribuinte reter consigo importância que não lhe pertence.”
89 FALCÃO, Amílcar. Introdução ao direito tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 90. Na
mesma linha Zelmo Denari que, após discorrer sobre a teoria dualista no âmbito civil, afirma o
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O CTN, numa leitura apressada, parece ter positivado tal dualidade.90 Os

seus arts. 121 (que estabelece a dualidade contribuinte versus responsável) e 128

(que fala em responsabilidade atribuída a “terceira pessoa, vinculada ao fato gerador

da respectiva obrigação”), especialmente, ensejam tal consideração. Todavia, não

fazemos tal leitura.

A distinção entre contribuinte e responsável, tal como posta no CTN, nada

mais é do que a separação entre a pessoa que realiza o fato jurídico tributário,

possuindo “relação pessoal e direta” com a situação que constitua o fato gerador91 (o

contribuinte, conforme o inc. I do art. 121), e qualquer uma outra cuja relação com o

fato gerador não seja tão direta (o responsável lato sensu, a englobar ora o

substituto tributário, ora um dos responsáveis por transferência, estes os sucessores

e os “terceiros”, na linguagem do Código). Nada tem a ver, tal distinção, com a

separação entre débito (schuld) e (haftung).

Como já dissemos, a obrigação é una. Assim, convivem numa só pessoa -

seja o contribuinte, o substituto tributário ou o responsável por transferência – o

débito e a responsabilidade. Daí não ser pertinente dizer que o responsável paga

débito de terceiro. Não: ele sempre paga débito próprio,92 ainda que não seja a

seguinte: “De fato, para o direito tributário, mais do que para o direito privado, a responsabilidade do
pagamento encontra-se dissociada da titularidade do débito.” (DENARI, Zelmo. Responsabilidade
tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord). Responsabilidade tributária. 2. tir. São
Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária: Resenha Tributária, 1990. p. 115-122. (Caderno
de Pesquisas Tributárias, v. 5)).
90 Assim entende COSTA, Adriano Soares da. Apontamentos sobre a responsabilidade tributária. Jus
Navigandi, Teresina, a. 4, n. 36, nov. 1999. Disponível em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1337. Acesso em: 13 maio 2006.
91 Melhor diria o CTN se falasse em ligação com o fato gerador, para não causar confusão com a
relação jurídica, esta estabelecida sempre duas ou mais pessoas, e nunca entre uma pessoa e uma
coisa. Mas, como se sabe, a linguagem empregada pelo legislador é um misto de linguagem comum
e linguagem técnica, sujeita a imperfeições. Daí a necessidade de interpretá-la sempre, e do
hermeneuta, neste texto legal, ler ligação, em vez de relação.
92 Assim também Becker, que afirma: “não é juridicamente possível distinguir entre débito e
responsabilidade, isto é, considerar que o responsável estaria obrigado a satisfazer débito de outro.”
(BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Lejus, 1998. p. 558). Para
Becker somente o substituto tributário (por ele nominado de “substituto legal tributário”) é que integra
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pessoa a realizar o fato jurídico tributário.

A norma jurídica pode escolher como sujeito passivo direto (contribuinte ou

substituto tributário) da obrigação tributária uma pessoa (ou várias, em havendo

solidariedade), dentre as diversas pessoas ligadas de modo direto ou indireto à

situação fática descrita na hipótese de incidência. Quanto ao sujeito passivo indireto,

há de ser uma daquelas pessoas ligadas ao fato ou circunstância superveniente à

situação que fez nascer a obrigação tributária. A sucessão ou a prática de atos que

acarretam o descumprimento da obrigação tributária são exemplos de fato e de

circunstância superveniente. Tais fatos, ou circunstâncias, podem ser posteriores ao

fato jurídico tributário ou podem acontecer concomitantemente (a sucessão é

posterior; alguns atos culposos ou dolosos, concomitantes).

Dentro dessas possibilidades, varia a forma ou intensidade da

responsabilidade tributária, que pode ir da solidariedade com benefício de ordem à

substituição completa de quem realiza o fato jurídico tributário.93 A liberdade do

legislador é bastante ampla, contanto que não descaracterize a norma constitucional

do tributo e respeite os princípios atinentes à tributação, como o da capacidade

contributiva e o do não-confisco. Para tanto há de ser possibilitado, ao substituto

tributário, o ressarcimento econômico pelo encargo tributário assumido, o que já não

se faz necessário na hipótese de responsabilidade por transferência.

O substituto tributário (ou o contribuinte) transfere a terceiro o encargo

a relação jurídica tributária (com o Estado), sendo que entre o substituto e o substituído a relação
jurídica é de direito privado, inexistindo relação jurídica entre o substituído e o Estado. Para nós a
relação jurídica tributária é mais complexa (ver item 1.1, retro), e alcança, sim, o substituído. Tanto
assim que circunstâncias como imunidade e isenção do substituído são levadas em conta na
tributação. Além do mais, o reembolso ou a retenção na fonte, meios de repercussão jurídica do
tributo a permitir o ressarcimento ao substituto, advêm exatamente da relação jurídica tributária.
93 Nas palavras de FALCÃO, Amílcar. Introdução ao direito tributário. Rio de Janeiro: Forense,
1994. p. 87, tem-se o seguinte: “Varia a intensidade desta responsabilidade, podendo ir da
solidariedade à substituição completa do contribuinte.”
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econômico ou financeiro correspondente ao valor do tributo. O terceiro, chamado

“contribuinte de fato”, não se confunde com os dois primeiros, (o substituto ou o

contribuinte), os únicos a assumirem, juridicamente, a condição de sujeito passivo da

obrigação tributária principal.

Luiz César Souza de Queiroz, atento à questão, esclarece:

No plano da linguagem da Ciência do Direito, só há um
contribuinte, o redundamente denominado contribuinte de
direito. A outra pretensa espécie (contribuinte de fato) não tem
espaço em termos jurídicos. (...)Contribuinte de fato é conceito
econômico (é conformado por critérios econômicos, do
interesse da Ciência Econômica) e não um conceito jurídico.94

Alfredo Augusto Becker, por sua vez, distingue incidência econômica de

incidência jurídica, lecionando que os conceitos econômicos são válidos

exclusivamente no plano econômico. A terminologia jurídica e os conceitos jurídicos,

como o de sujeito passivo, é que são os válidos no plano jurídico.95

O tributo é o objeto da obrigação tributária principal e a pessoa que satisfaz a

prestação (sujeito passivo) sofre, no plano econômico, um ônus que poderá ser

repercutido sobre outras pessoas, no todo ou em parte. Na trajetória dessa

repercussão haverá uma ou mais pessoas que ficarão impossibilitadas de repercutir

o ônus sobre outras, numa cadeia que termina quase sempre no consumidor final.

Este é o consumidor de fato por excelência, a suportar definitivamente a incidência

econômica do tributo, e que não deve ser confundido com o sujeito passivo da

obrigação tributária.

Na hipótese de substituição tributária, em vez de simples repercussão

econômica, há repercussão jurídica. No que o substituto assume o lugar do sujeito

que realiza o fato jurídico tributário e o substitui no dever de pagar o tributo, a norma

94 QUEIROZ, Luis Cesar Souza de. Sujeição passiva tributária. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p.
181-182.
95 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Lejus, 1998. p. 531-578.
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jurídica há de lhe fornecer os meios para o ressarcimento correspondente. Esses

meios são dois: reembolso e retenção na fonte.96 Becker os diferencia bem, quando

afirma:

No reembolso, há o acréscimo do direito de crédito do tributo
ao crédito que o contribuinte de jure possui com relação a uma
outra pessoa em razão de um determinado negócio jurídico. Na
retenção na fonte, há uma redução num débito que o
contribuinte de jure tem perante uma determinada pessoa em
virtude de um determinado negócio jurídico. 97

Diferentemente ocorre na responsabilidade tributária por transferência. Nesta,

a sujeição passiva indireta, decorrente de um fato superveniente ao surgimento da

obrigação tributária, ou pressupõe que o responsável já detenha capacidade

econômica e financeira para assunção da obrigação tributária (1), ou a limita levando

em conta a situação específica do substituto tributário por transferência (2), ou então

tal limitação não se faz necessária (3). A hipótese 1 ocorre, por exemplo, na

sucessão de empresas, onde há o pressuposto de que a pessoa jurídica sucessora,

ao se tornar proprietária dos haveres e deveres da sucedida, passe a deter

capacidade econômica e financeira para assunção da obrigação tributária desta

última; a 2 acontece na sucessão causa mortis, na qual a responsabilidade dos

herdeiros é limitada ao quinhão recebido (CTN, art. 131, II); a hipótese 3 é prevista

no art. 137 do CTN, cuja responsabilidade é pessoal e decorrente de crimes ou

contravenções, bem como de alguns casos enquadrados no art. 135 do CTN.

96 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Lejus, 1998. p. 534.
97 Ibidem. p. 535-536.
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CAPÍTULO 2 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E DESCONSIDERAÇÃO DA

PESSOA JURÍDICA

2.1 SUJEITOS DE DIREITO: PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA

O vocábulo pessoa deriva do latim persona, a significar máscara ou

personagem, na linguagem teatral. Neste sentido é que foi introduzido na filosofia

pelo estoicismo, para designar os papéis (ou personagens) representados pelo

homem na vida.98

No sentido mais comum, pessoa é sinônimo de ser humano, sendo que

atualmente é corrente a idéia de que toda pessoa é sujeito de direito. Todavia, nem

sempre foi assim. Os escravos eram tidos como coisa, não se lhes reconhecendo a

condição de pessoa. Também na chamada morte civil, em que eram tidas como

falecidas e seus bens transmitidos aos herdeiros, as pessoas deixavam de existir

como sujeitos de direito.99

Em termos jurídicos, pessoa é o ente individual ou coletivo que tem a

possibilidade de adquirir direitos e contrair obrigações, estabelecendo relações

jurídicas com outras pessoas e se constituindo em sujeito de direito. Tanto as

relações como as condutas das pessoas ao se vincularem umas às outras, por

estarem reguladas por uma norma de direito, são ditas jurídicas. Daí as expressões

relações jurídicas e sujeitos de direito.

Os sujeitos de direito podem ser personalizados ou não, sendo

personalização a aptidão genérica para direitos e obrigações. Face à generalidade

98 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
99 A morte civil, hoje rejeitada pelo direito, tem origem na capitis deminutio maxima do direito romano,
que alterava o status libertatis do cidadão romano, reduzindo-o à condição de escravo (cf. CRETELLA
JÚNIOR, José. Curso de direito romano. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 87).
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da aptidão para direitos e obrigações, no campo do direito privado - em que vige a

regra geral de que é permitido tudo aquilo que não for vedado expressamente - o

sujeito de direito personalizado pode fazer tudo o que não está proibido, enquanto o

despersonalizado atua nos limites do que lhe for autorizado expressamente.

São sujeitos de direito personalizados a pessoa natural e a pessoa jurídica,

perante o direito positivo brasileiro.100 A primeira também é chamada de pessoa

física, especialmente na legislação tributária. Por outro lado, são despersonalizados

o nascituro, o espólio, a massa falida e o condomínio, dentre outros.

Os entes despersonalizados possuem aptidão somente para os direitos e

obrigações que lhes forem atribuídos pela ordem jurídica, em vez da aptidão

genérica concedida aos personalizados. Assim é que ao nascituro são assegurados,

desde a concepção, o direito à vida, à filiação, à integridade física, a alimentos, etc,

mas não os direitos patrimoniais;101 ao espólio compete os direitos e deveres da

pessoa falecida, até o término da partilha, quando então são assumidos pelos

herdeiros e legatários; à massa falida cabe substituir os direitos e prestações da

pessoa jurídica cuja falência foi decretada; e ao condomínio, cabe assumir a

condição de credor ou devedor, em nome dos condôminos.

Como os direitos e deveres de cada ente despersonalizado, bem assim os

atos jurídicos correspondentes, estão diretamente relacionados com a sua função,

não podem esses entes assumir o pólo passivo de uma obrigação jurídica, salvo se

a lei assim dispuser.102 Regra geral o sujeito passivo da obrigação jurídico-tributária

100 Tanto o Código Civil brasileiro atual (Lei nº 10.406, de 10/01/2002), quanto o anterior (Lei nº
3.071, de 01/01/1916), logo após informarem no art. 1º que toda pessoa é capaz de direitos e deveres
na ordem civil (com a única diferença de que no Código revogado é empregado o termo “homem”, no
lugar de “pessoa”), adotam a divisão clássica em pessoas naturais e pessoas jurídicas.
101 DINIZ, Maria Helena. Direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 180.
102 O art. 131, III, do CTN, estabelece que o espólio é sujeito passivo, na condição de responsável
tributário por transferência, pelo tributos devidos pelo de cujus. Assim acontece porque o espólio
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é pessoa dotada de personalidade jurídica: pessoa natural (ou física) e pessoa

jurídica.

Dentre as pessoas jurídicas, tanto as de direito público quando as de direito

privado podem assumir a condição de sujeito passivo da obrigação tributária. Assim

também toda e qualquer pessoa física, inclusive as incapazes para a prática de

determinados atos jurídicos.103

Neste ponto cabe se reportar à Teoria Pura do Direito de Kelsen, para a qual

além da pessoa jurídica, também a pessoa física é uma construção artificial da

ciência jurídica.104 No pensamento lógico-normativo kelseniano a pessoa física é

vista não como um indivíduo, mas como uma “unidade personificada das normas

jurídicas que obrigam e conferem poderes a um e mesmo indivíduo”. Neste sentido

Kelsen afirma que “a chamada pessoa física é uma pessoa jurídica (juristische

Person).” 105

A Teoria Pura do Direito, neste particular, ajuda na compreensão de que a

pessoa jurídica, assim como a pessoa natural (ou pessoa física), enquanto sujeitos

de direito, são realidades jurídicas. Por isto é que autores como Rubens Requião

consideram de menor importância o problema sobre a realidade ou ficção da pessoa

jurídica, contentando-se com a circunstância de que é uma realidade no e para o

constitui uma unidade econômica temporária, mas autônoma, formada pelo conjunto de bens, direitos
e deveres do falecido. Também a sociedade em conta de participação, embora não possua
personalidade jurídica, foi equiparada à pessoa jurídica para fins de tributação do Imposto sobre a
Renda, pelo art. 7º do Decreto-Lei nº 2.303/86.
103 Capacidade é a medida da personalidade jurídica, sendo as pessoas físicas classificadas como
absolutamente ou relativamente incapazes. O Código Civil brasileiro de 2002 trata da incapacidade
absoluta no seu art. 3º, enumerando as seguintes pessoas naturais: os menores de dezesseis anos;
os enfermos ou deficientes mentais sem capacidade de discernimento; e os que não puderem
exprimir sua vontade. Os relativamente incapazes estão arrolados no art. 4º, a saber: os maiores de
dezesseis e menores de dezoito anos; os ébrios habituais, viciados em tóxicos e deficientes mentais
com discernimento reduzido; os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; e os pródigos.
104 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes,
1987. p. 185.
105 Ibidem. p. 187.
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mundo jurídico.106

O fundamental, independentemente da discussão acerca da ontologia da

pessoa jurídica (se ficta ou real) e das várias teorias que tentam explicá-la, é

reconhecê-la como possuidora de personalidade jurídica, distinta das

personalidades das pessoas físicas que a compõe.

2.2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA: PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA DA DOS

SEUS SÓCIOS

A sociedade empresária, pessoa jurídica que é, possui personalidade jurídica

própria, distinta das personalidades dos seus sócios. Como conseqüência dessa

distinção, tem-se a separação na titularidade obrigacional (os direitos e obrigações

da pessoa jurídica não se confundem com os dos sócios), na titularidade processual

(a pessoa jurídica tem legitimidade para demandar e ser demandada em juízo) e na

responsabilidade patrimonial, esta última consagrando a autonomia patrimonial.107

O início da personalização da sociedade empresária acontece com o seu

registro na Junta Comercial, na forma dos arts. 45 e 985 do Código Civil. Antes

desse registro não há de se falar em autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Mesmo que o contrato já esteja firmado, verbalmente ou por escrito, inexiste a

pessoa jurídica se não houve o registro. No momento em que duas ou mais pessoas

passam a atuar conjuntamente na exploração de uma atividade comercial, mas

ainda não efetuaram o registro da sociedade no órgão competente, o que se tem é

uma sociedade de fato ou, na nomenclatura adotada pelo Código Civil (arts. 986 a

106 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 1, p. 279,
reportando-se a Messineo.
107 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 2, p. 14-16.
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990), uma sociedade em comum.108

Na sociedade de fato, em vez da autonomia tem-se a comunhão

patrimonial, com todos os sócios respondendo solidária e ilimitadamente entre si,

pelas obrigações da sociedade de fato. É o que informa o art. 990 do Código Civil,

que em conjunto com o seu art. 1.024 estabelece a exclusão do benefício de ordem,

com relação à sociedade de fato, para o sócio que contratou em nome dela. Para o

sócio que contratou em nome da sociedade em comum a responsabilidade é

ilimitada e direta. Para os demais sócios (que não contrataram em nome da

sociedade de fato) a solidariedade é ilimitada, mas subsidiária, isto é, primeiro são

atingidos os bens que possam ser atribuídos à sociedade informal, depois os bens

dos seus sócios, que entre si respondem ilimitadamente.109

A uma sociedade de fato, sem personalidade jurídica, não pode ser imputada

obrigação tributária, tampouco cominada qualquer sanção. Sem poder figurar no

pólo passivo da obrigação tributária, tal entidade pode, no entanto, praticar o fato

gerador de determinado tributo, situação em que a responsabilidade tributária deve

ser atribuída a outras pessoas. No caso da sociedade de fato, cabe atribuir tal

responsabilidade aos seus sócios, nos termos em que a lei tributária dispuser.110

Diferentemente de uma sociedade de fato, nunca constituída de direito, é

108 Ao lado da sociedade em comum, o CC dispõe sobre a sociedade em conta de participação,
ambas consideradas como não personificadas.
109 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 2, p. 16-18,
entende diferente. Para esse autor melhor seria que a lei considerasse como termo inicial da
personalização o momento em que os sócios passam a atuar em conjunto, e que a responsabilidade
para todos os sócios – tanto os que contrataram em nome da sociedade quanto os outros – fosse
ilimitada e subsidiária, como acontece nas sociedades com registro. A nosso ver, todavia, a
responsabilidade direta atribuída ao sócio que contrata em nome de uma sociedade de fato se
justifica porque, a rigor, está ele atuando em nome próprio, e não em nome de uma pessoa jurídica
(ainda inexistente de direito).
110 ASSIS, Emanuel Carlos Dantas de. Sistema constitucional tributário: o tributo e suas espécies.
Curitiba: Juruá, 2001. p. 52.
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uma sociedade irregular.111 Essa, após o seu registro regular e assunção da

personalidade jurídica, apresenta-se com irregularidades, advindas, por exemplo, do

descumprimento de obrigações tributárias acessórias. Tais irregularidades, contudo,

não lhe retiram a personalidade jurídica. Deste modo, mesmo irregular a sociedade

continua a adquirir direitos e a contrair obrigações, podendo assumir a condição de

sujeito passivo da obrigação tributária.

O que lhe retira a personalidade jurídica é a extinção da sociedade, que

acontece após um procedimento de dissolução, realizada judicial ou

extrajudicialmente. O fim da sociedade compreende três fases: a dissolução stricto

sensu ou marco inicial do fim da empresa; a liquidação, consistente no processo de

apuração do ativo, do passivo e partilha de eventual saldo; e a extinção, quando

ocorre o fim da personalidade jurídica.112

Enquanto não findo o procedimento de dissolução, a sociedade continua

possuidora de personalidade jurídica. A paralisação das suas atividades, ou

inatividade, por tempo determinado ou mesmo indeterminado, não importa em perda

da personalidade jurídica. O contrário também pode acontecer: a sociedade é

extinta, mas a atividade empresarial, consistente na produção e circulação de bens

ou serviços, continua a existir, a cargo de uma pessoa física ou de uma sociedade

de fato que substituiu a de direito, extinta.

111 Como informa Fábio Ulhoa Coelho, os autores de direito comercial dão diversas conotações às
expressões sociedade irregular e sociedade de fato. Para Coelho as duas expressões devem ser
tomadas como sinônimas (Cf. COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo:
Saraiva, 2004. v. 2 , p. 394); para Valdemar Ferreira e Rubens Requião sociedade de fato é a
contratada apenas oralmente, mas não de forma escrita, enquanto sociedade irregular é a que possui
contrato escrito, mas não registrado ou registrado de modo irregular (cf. REQUIÃO, Rubens. Curso
de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 1, p. 286); para Paulo de Barros Carvalho,
finalmente, sociedade de fato é aquela sem constituição jurídica válida, enquanto sociedade irregular
é a que foi reconhecida pelo direito mas deixou de manter a regularidade jurídica (cf. CARVALHO,
Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 212). Neste trabalho
empregamos as duas expressões conforme essas duas últimas conotações, de Carvalho.
112 TOMAZETTE, Marlon. Direito societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p. 193-194.
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Finalizando este item, destacamos a diferença entre empresa e sociedade. A

primeira é uma entidade econômica, que combina elementos pessoais (sócios,

empregados, mandatários, etc) e reais113 (instalações, veículos, etc), organizados

em função de um resultado econômico positivo ou lucro. A pessoa (na maioria das

vezes diversas pessoas, na verdade) que cria e organiza a empresa, o responsável

maior pelo seu nascimento e sua existência, é o empresário. Neste sentido é que o

art. 966 do Código Civil considera empresário “quem exerce profissionalmente

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de

serviços.”

Já sociedade é a associação de duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas,

que celebram contrato com o fito de desenvolverem atividade empresarial (para o

que constituem uma sociedade empresária) ou exercerem profissão intelectual, de

natureza científica, literária ou artística (para o que constituem uma sociedade

simples).114 Assim, a empresa não possui personalidade jurídica. Como somente a

sociedade é que a possui, o titular de direito e obrigações não é a empresa, mas a

sociedade115 (empresária ou simples) ou o empresário inscrito no registro público de

empresas mercantis, na forma do art. 967 do CC. Neste artigo o termo “empresário”,

simplesmente, denomina o que antes era chamado firma individual.

113 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 1, p. 48.
114 O parágrafo único do art. 966 do CC informa que não se considera empresário quem exerce
profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa. Ou seja, tais profissionais se associam, comumente, numa
sociedade simples. Todavia, quando esses mesmos profissionais desenvolverem suas atividades
como numa empresa, a sociedade deixa de ser simples e passa a ser sociedade empresária. Por isto
o art. 983 do CC permite à sociedade simples assumir um dos tipos da sociedade empresária,
subordinando-se às normas que lhe são próprias, em vez de às normas da sociedade simples.
115 CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo código civil. Rio de Janeiro: Renovar,
2003. p. 13.
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2.3 A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E SUA
APLICAÇÃO NO DIREITO TRIBUTÁRIO

Como já dito, a sociedade empresária, bem como a sociedade simples,

possui personalidade jurídica própria, distinta das personalidades dos seus sócios.

Por isto as relações jurídicas tributárias da sociedade não se confundem com as dos

seus sócios; os tributos devidos pela primeira não são de responsabilidade dos seus

sócios. Esta é a regra geral, que comporta exceções em virtude de a separação

entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas que a integram não ser absoluta.

Em inúmeras situações há necessidade de se desconsiderar tal separação,

de modo a atribuir deveres (e em algumas vezes direitos) da pessoa jurídica aos

sócios. Para tanto se lança mão da teoria da desconsideração da personalidade

jurídica, com aplicação em todos os ramos do direito.

No campo específico do direito tributário, embora alguns autores tratem os

arts. 134 e 135 do CTN como sendo aplicação da teoria da desconsideração, outros

entendem o contrário. Para nós os dois artigos referidos são hipóteses autônomas,

que não devem ser confundidas com a utilização da desconsideração, com vistas à

atribuir responsabilidade tributária da pessoa jurídica aos seus sócios. É o que se

pretende demonstrar no restante deste capítulo, para o que se faz necessário um

breve retrospecto da teoria, a começar pela sua origem.

2.3.1 Origem da teoria

A teoria da desconsideração ou superação da personalidade jurídica

(disregard doctrine) implica desconsiderar, num caso concreto, a separação entre a

personalidade jurídica de uma sociedade empresária (ou sociedade simples) e as
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personalidades jurídicas dos seus sócios, como se tal separação não existisse,

como se a sociedade e os seus sócios fossem uma só pessoa de direito. Abolida a

separação patrimonial, a responsabilidade da pessoa jurídica pode ser atribuída aos

seus sócios, ou vice-versa.

Desconsideração não se confunde com despersonalização. A primeira

implica em não considerar determinados atos atribuídos à personalidade jurídica,

tornando a personificação ineficaz somente para tais atos. Atos específicos, em vez

de atribuídos à pessoa jurídica, passam a ser atribuídos a outras pessoas,

comumente as pessoas físicas sócias, em virtude da utilização da personalidade

jurídica com abuso de direito ou a prática de fraudes. A despersonalização, por sua

vez, implica em não levar em conta a personalidade jurídica da sociedade para

todos os atos, desprezando-se, por completo, a sua existência jurídica.

A teoria da desconsideração permite distinguir aparência e realidade nas

sociedades mercantis, possibilita saber o que representa, de direito, a personalidade

jurídica, e o que é, de fato, a realidade no âmbito de uma atividade mercantil,

desenvolvida por determinada pessoa jurídica e seus sócios.

A origem mais remota da teoria é associada ao caso norte-americano Bank of

United States v. Deveaux, julgado na Suprema Corte Americana em 1809.116 O juiz

Marshall, em decisão repudiada pela doutrina da época, desprezou a personalidade

da pessoa jurídica que compunha a lide e, em vez de considerar como parte uma

116 Encontramos apenas uma referência mais antiga e isolada, mencionada por Gilberto de Ulhôa
Canto, no artigo Elisão e Evasão, em MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord). Elisão e evasão
fiscal. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária: Resenha Tributária, 1988. p. 59.
(Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 13.). Canto afirma que a origem remonta à decisão proferida
em 1668, no caso “Edmunds v. Brown and Tillard”, reportando-se a SEALY, L. S. Cases and
materials in company law. Cambridge at the University Press, 1971. p. 57, mas sem fornecer
maiores detalhes.
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sociedade anônima, considerou os seus acionistas. 117

A Suprema Corte dos Estados Unidos, com a decisão, colocou de lado a

personalidade da sociedade e olhou além, para as personalidades individuais dos

membros que a compõe.118 No caso foi necessário “levantar o véu” da pessoa

jurídica para investigar as pessoas dos sócios. Daí as expressões inglesas lifting the

veil ou piercing the corporate veil, também empregadas como referências à teoria da

desconsideração.

De outro caso, mais famoso e também citado como origem da teoria, ocupou-

se a justiça da Inglaterra, em 1897. Trata-se da lide Salomon v. Salomon & Co. A

companhia Salomon & Co foi formada pelo empresário Aaron Salomon, que dela era

sócio ao lado de mais seis pessoas da sua família. O empresário cedeu à pessoa

jurídica o seu fundo de comércio, possuindo da companhia o equivalente a vinte mil

ações, enquanto cada um dos outros seis sócios possuía uma única ação.119 Além

de ser proprietário de praticamente todas as ações, Aaaron Salomon ainda detinha

créditos privilegiados junto à companhia, em detrimento dos outros credores.

Vindo a falir a Salomon v. Salomon & Co, o liquidante, defendendo o interesse

dos credores quirografários, argüiu que o empresário usara de artifício na

constituição da pessoa jurídica, de forma a limitar a sua responsabilidade pessoal e

ainda salvaguardar os seus interesses, em prejuízo de terceiros credores. O juízo de

primeira instância e depois a corte de apelação deram acolhida à tese e

desprezaram a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, de forma a responsabilizar

pessoalmente a pessoa física. Entenderam que a companhia não passava de uma

117 KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard
doctrine) e os grupos de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 64.
118 SILVA, Osmar Vieira da. Desconsideração da personalidade jurídica-aspectos processuais.
Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 100.
119 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 1, p. 283-284.
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extensão dos negócios da pessoa física de Aaron Salomon.

A Casa dos Lordes reformou por unanimidade a decisão, todavia,

considerando válida a constituição da companhia e mantendo a separação

patrimonial entre esta e os seus sócios. Interpretou que, em virtude da constituição

regular, era impossível atribuir à pessoa física Aaron Salomon responsabilidade da

pessoa jurídica Salomon v. Salomon & Co.

Segundo o direito clássico e liberal dos fins do século XIX, assentado na idéia

de segurança jurídica, a decisão da Casa dos Lordes era a mais razoável. De acordo

com a interpretação predominante, o princípio da separação da pessoa jurídica das

pessoas dos sócios devia ser preservado, a despeito de não se chegar à solução

aparentemente mais justa nesse caso concreto.

Embora o caso inglês tenha acontecido oitenta e oito anos após o norte-

americano, e apesar da desconsideração nele não ter prevalecido até a última

instância, a doutrina costuma apontá-lo como verdadeiro leading case, a influenciar

as decisões jurisprudenciais dali em diante. Após a lide Salomon v. Salomon & Co a

teoria da desconsideração passou a ser mais aplicada, sendo que nos Estados

Unidos teve maior repercussão do que na Inglaterra. Talvez porque neste país

ocorreu a reforma pela Casa dos Lordes, enquanto que naquele a sentença mais

antiga, proferida pelo juiz Marshall em 1809, foi mantida inclusive pela Suprema

Corte.120

120 Neste sentido a opinião de CORREIA JÚNIOR, José Barros. A crise da responsabilidade
limitada e a desconsideração da personalidade jurídica. 2001. Dissertação (Mestrado em Direito)
- Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2001. p. 49. Também cf. REQUIÃO, Rubens. Curso
de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 1. p. 283, o italiano Piero Verrucoli informa que a
teoria da desconsideração teria surgido com o caso inglês, em sua obra Il superamento della
personalità giuridica delle società di capitali, Milão, Giuffrè, 1964. Este trabalho de Verrucoli é
considerado como o primeiro estudo doutrinário mais completo sobre o tema, tendo sido seguido por
outros, com destaque para o livro Aparencia e realidad em las sociedades mercantiles – el abuso de
derecho por medio de la persona jurídica, do alemão Rolf Serick, traduzida para o espanhol por José
Puig Brutau.
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2.3.2 Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica: a busca da solução
mais justa em casos concretos

Como visto, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica teve

origem no sistema da common law,121 que tem na jurisprudência dos tribunais a

principal fonte do direito.

Diferentemente, o sistema romano-germânico, ao qual se filia o direito

brasileiro, possui na lei a sua principal fonte. O texto legal é um dos pontos de

partida inegáveis, obrigando o jurista a pensar os problemas jurídicos a “partir da lei,

conforme a lei, para além da lei mas nunca contra a lei”.122

Mas o texto legal produzido pelo legislador não se confunde com a norma

jurídica. Qualquer expressão lingüística utilizada na edição da disposição normativa

ou enunciado prescritivo carece de interpretação para que se chegue à norma, que

consiste num imperativo ou autorização construído a partir do enunciado do texto, a

regular a conduta humana numa das três modalidades deônticas (obrigatória,

proibida ou permitida).

Norma jurídica “é a significação que colhemos da leitura dos textos do direito

positivo.”123 Na construção dos significados o cientista do direito precisa descobrir o

significado de cada expressão empregada pelo legislador, atentando na busca

desses significados para o sistema do direito como um todo e interpretando de forma

integrada os diversos enunciados. A lei, como veículo de produção do direito, é

121 Como explica DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo:
Martins Fontes, 1998. p. 281-302, o sistema da common law teve sua origem nas decisões dos
Tribunais Reais de Justiça, com jurisdição sobre toda a Inglaterra. É o direito comum daquele país,
que depois foi transportado para os Estados Unidos e hoje serve de modelo para uma grande parte
da humanidade.
122 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 1994.
p.48.
123 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 7.
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apenas o início da norma, podendo esta resultar de vários textos legais ou então

acontecer o contrário: um só texto legal conter mais de uma norma. Daí a

necessidade da interpretação sistemática, visando a descoberta dos princípios que

devem nortear todo o sistema jurídico e aplicação destes aos vários enunciados de

lei.

Além do mais, o significado de determinada expressão empregada pelo

legislador não é necessariamente dado pelo dicionário, resultante de uma

interpretação gramatical. É aquele extraído do conjunto das normas jurídicas, sendo

que a interpretação sistemática também contribui para diminuir a vagueza e a

ambigüidade124 das locuções. Algumas vezes se faz necessária até mesmo a

chamada interpretação corretiva, como no caso do art. 195, § 7º da Constituição

Federal, assim redigido: “São isentas de contribuição para a seguridade social as

entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências

estabelecidas em lei.” O hermeneuta, sabendo que a linguagem empregada pelo

legislador é um misto de linguagem comum e técnica, sujeita a imperfeições,

interpreta a expressão isenção como significando imunidade. Se o leigo e o

legislador podem fazer confusão com os dois conceitos, o hermeneuta assim não

deve proceder, pois os institutos da imunidade e da isenção possuem uma diferença

124 Um vocábulo ambíguo possui mais de uma conotação, que é o conjunto de propriedades de
uma coisa, a defini-la. O mesmo termo, dependendo do contexto ou do sistema, assume uma
conotação ou outra. Cada uma dessas conotações, todavia, é precisa, o seu significado é
conhecido. Assim acontece com a palavra tributo, que possui várias conotações - tributo como
prestação (o contribuinte deve o tributo), como quantia em dinheiro (pague-se o tributo, restitua-se o
tributo), como homenagem (prestaram-lhe um tributo pelos bons préstimos), etc. Observe-se que em
cada contexto a expressão tributo assume uma conotação diferente, mas perfeitamente definida. Já
um vocábulo vago não possui uma definição clara. Pode-se dizer que é menos conotativo. Por ser
menos preciso, um termo vago denota um maior número de coisas ou situações, o seu emprego
se aplica a uma classe com mais elementos. É o caso da expressão isenção que, quando empregada
no âmbito tributário, pode se referir à isenção stricto sensu (desoneração tributária estabelecida em
lei e que atinge o valor do tributo), à imunidade (quando empregada na Constituição, como no art.
195, § 7º) ou ainda à anistia, modalidade de exclusão do crédito tributário, na parcela referente a
infrações (é comum ouvir-se, mesmo de advogados tributaristas, frases do tipo “o Governo promoveu
a isenção da multa”, quando o correto é “... a anistia da multa”).
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básica - enquanto a primeira é sempre estatuída na Constituição, a segunda é

matéria da legislação infraconstitucional.

A norma jurídica é o resultado de uma interação entre o legislador, que

produz os textos legais, os inúmeros aplicadores do direito (especialmente os

juízes), que interpretam esses textos e determinam, afinal, como deve ser cada

conduta normada, e os demais cientistas do direito, cujo papel é o de descrever o

sistema jurídico. Da interação - um verdadeiro entrelaçamento - entre legislador,

aplicadores e demais intérpretes do direito, todos desempenhando, de certa forma, o

papel de cientistas do direito, é que surge cada norma jurídica.

O legislador - na condição de produtor dos enunciados legais -, e o juízes -,

que podem impor suas interpretações de modo coercitivo -, podem ser vistos como

agentes do direito positivo, em contraposição aos demais intérpretes e aplicadores

do direito (a doutrina, de forma simplificada), situados no que podemos chamar de

ciência do direito. Adotada tal separação, podemos dizer que a ciência do direito 125

125 O direito pode ser tido como ciência, bem como o seu estudo pode ser considerado científico,
porque a nosso ver o que caracteriza uma ciência é um maior rigor metódico, ou simplesmente
método. Assim, o método é o que diferencia o conhecimento científico do conhecimento vulgar ou
comum. No conhecimento comum o homem não atua de maneira ordenada. Não estabelece com
exatidão o que está a investigar (objeto), nem tampouco como (método). O homem comum vai
simplesmente conhecendo a partir da prática diária, sem estabelecer qualquer premissa a priori, sem
levantar hipóteses a comprovar ou refutar posteriormente e, à medida que vai conhecendo também
não tem maiores preocupações com a ordenação ou sistematização do conhecimento. Já o cientista
atua diferente: define o objeto da sua investigação, estabelece as bases nas quais pretende assentá-
la, supõe hipóteses e, atuando de forma ordenada, sistematiza o conhecimento acumulado. Com isto
não queremos dizer que chegará à verdade. Repudia-se o pensamento cartesiano, segundo o qual o
emprego do método correto levaria à verdade. É que a idéia de verdade encerra dificuldades
intransponíveis. Encontrar-se-ia no sujeito ou no objeto? Seria ontológica, cada ser encerrando uma
essência? Existiria mesmo a verdade ou tudo não passaria de conjetura?
Observe-se que não há uma relação exaustiva do que é necessário para se considerar uma
disciplina científica. A discussão envolve, no fundo, o debate acerca do que é ciência, sendo que se
costuma afirmar que há ciência quando se tem um objeto, um método próprio e a possibilidade de
exame. Objeto é o que se vê, podendo ser qualquer coisa – natural ou artificial, material ou imaterial,
real ou ideal – observada pelo sujeito. Por outro lado, um mesmo objeto, como o direito, pode ser
observado de várias maneiras. Pode-se investigar um objeto a par de observações empíricas, de uma
análise puramente racional ou até mesmo de simples conjeturas. Ao cabo das investigações as
conclusões podem ser obtidas por dedução, partindo-se do geral para o particular, por indução, do
particular para geral, ou por analogia, comparando-se casos particulares. Em suma, as formas de
proceder à investigação são inúmeras. De igual modo os métodos. Quanto à possibilidade de exame,
sempre existe. O que não se garante é que o exame levará a certezas definitivas. As certezas serão
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é cognoscente e descritiva, e atua sob a ótica da lógica apofântica (a lógica do ser,

do certo e errado), enquanto o direito positivo é volitivo e prescritivo, e sua lógica é a

deôntica (do dever-ser, do válido e não-válido).126 Assim sendo, a proposição jurídica

pertence ao campo da ciência do direito e a norma jurídica ao do direito positivo ou

dogmático. Enquanto a norma prescreve e deve ser, a proposição descreve e

explica127 e é falsa ou verdadeira.

Cabe destacar, no entanto, que a ciência do direito não é simplesmente

descritiva, tampouco neutra. Exerce ela um papel ativo e relevante na produção das

normas jurídicas.

Por outro lado, a moldura dada pelos textos de lei é elástica o suficiente para

permitir ao juiz preenchê-la com os valores de cada época e as circunstâncias de

cada caso em concreto. A interpretação jurídica não acontece sob a forma de um

silogismo perfeito, como pretendia a Escola Exegética, em que o direito se igualava

à lei e o fato se subsumia à hipótese legal prevista no texto de lei. Tampouco o juiz

ou outro cientista do direito possui a liberdade que correntes mais extremistas do

Direito Livre pretendia. Segurança jurídica máxima, por um lado, e justiça ideal, pelo

outro, continuam hoje e continuarão sempre como aspirações do direito. Daí a

necessidade de tentar um equilíbrio entre esses dois pólos. O meio-termo, mais uma

sempre relativas e temporárias, por melhor que seja o método. A melhor postura é a de um
relativismo moderado, em que a crença no científico e nas certezas temporárias subsiste. Se por um
lado o pirronismo ou ceticismo exacerbado - segundo o qual um conhecimento mais preciso dos
objetos e do mundo é impossível -, não pode ser acatado, por outro a pretensão de verdades eternas
também não pode ser aceita.
126 Mutatis mutandis, o paralelo entre o direito positivo e a ciência do direito também se aplica à
comparação entre a moral - uma ordem normativa, mas não coercível - e a Ética - ciência que
descreve as normas de determinada moral. Neste sentido, KELSEN, Hans. Teoria pura do direito.
Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1987. p. 80, nota de rodapé.
127 Para José Souto Maior Borges a ciência não é simplesmente descritiva, mas também explicativa.
Explicar que é mais que descrever e significa “despregar, desdobrar, desenvolver, justificar,
interpretar, expor, comentar, explanar. (...) esclarecer o que não estava claro, isto é, o oculto, aclará-
lo, elucidá-lo”. Cf. BORGES, José Souto Maior. O direito como fenômeno lingüístico, o problema de
demarcação da ciência jurídica, sua base empírica e o método hipotético-dedutivo. Anuário do
Mestrado em Direito da UFPE. Recife: UFPE, 1988. n. 4, p. 15.
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vez, é a solução.

Stammler é citado como um jusfilósofo que, a partir do final século XIX, marca

um afastamento do positivismo estrito, que via o direito como aquele positivado em

determinada época e lugar e renunciava a um ideal de justiça. Segundo essa visão

estreita, caberia à ciência do direito tão-somente descrever o direito escrito.

Stammler estabelece uma diferença importante porque, ao mesmo tempo em que

não incorpora as idéias do direito natural material (o direito justo seria atemporal e

válido em todos os lugares), percebe que o direito não é somente aquele dado,

positivado. Concebe então o direito como um querer, em vez de um perceber. No

direito os fins estariam determinando os meios, invertendo-se a ordem das ciências

naturais, onde as causas determinam os efeitos. E qual seria o fim último do direito?

Exatamente o ideal de justiça, que Stammler chama de direito justo. Direito justo que

continua sendo um ideal, uma aspiração que nunca será alcançada totalmente, mas

para o qual o direito tende, cabendo à ciência do direito buscá-lo.128

Reconhecida a inexistência do silogismo subsuntivo perfeito na interpretação

do direito e feita a crítica ao positivismo estrito, precisa-se ir além. É o que as teorias

da argumentação jurídica pretendem.

A partir dos anos cinqüenta do século passado começaram a se desenvolver

novas fórmulas de interpretação do direito, cabendo destacar dentre essas a Tópica

de Viehweg e a Nova Retórica de Perelman.

Um cientista do direito, quando se depara com um caso concreto de direito a

ser analisado, não segue regras claras e pré-estabelecidas. Não se tem a receita do

bolo. Assim, um juiz, por exemplo, antes de escolher a lei adequada a uma

128 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1997. p. 116-117.
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determinada situação, pré-concebe a solução, a partir de seus conhecimentos

anteriores, sua ideologia e porque não dizer, até de suas idiossincrasias. Não quer

isto sinalizar que a decisão será arbitrária e irracional. Ao final a decisão deverá

estar estruturada e fundamentada racionalmente, com base no ordenamento

jurídico, até porque se admite a inafastabilidade dos pontos de partida própria da

dogmática, como já mencionado.

A Tópica, tal como concebida originalmente por Aristóteles, é um pensar que

se orienta para o problema, ou uma “técnica do pensamento problemático”, como

informa Viehweg em sua obra.129 O cientista do direito parte do problema e a ele

retorna sempre, vendo-o sob novas perspectivas à medida que adquire mais

conhecimento sobre o tema estudado. Para tanto se guia por topoi ou lugares

comuns, que podem ser extraídos de um pensar abrangente e multidisciplinar –

como as idéias de boa-fé, honestidade, bem comum, abuso de direito, etc -, mas

também de um círculo mais restrito e unidisciplinar. No direito, especialmente, os

topoi podem ser os princípios constitucionais, por exemplo.

A vantagem do emprego da Tópica é que essa técnica se coaduna mais com

a realidade jurídica, em que no lugar de métodos rígidos e técnicas precisas se

empregam, ao mesmo tempo, diversos métodos, cada um com um certo grau de

imprecisão. O proceder de qualquer operador do direito não é linear. Tampouco

racionalmente hipotético-dedutivo (do geral para o particular, da norma para o fato e

para a conclusão). É muito mais indutivo (do particular para o geral, de várias

sentenças dos tribunais para a súmula, por exemplo), além de dialético e por

analogia.

129 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Trad. Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Brasília:
Ministério da Justiça; Editora UnB, 1979. p. 33.
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A Nova Retórica de Perelman vai na mesma linha da Tópica, quando valoriza

a dialética e a retórica grega, esquecidas pelo juspositivismo. Perelman traz de volta

a diferença entre raciocínios lógico-formais ou analíticos, de um lado, e raciocínios

dialéticos ou retóricos, de outro, entendendo que o pensamento jurídico se utiliza

mais destes últimos do que dos primeiros. Em vez do raciocínio de Descartes - que

pretendia chegar ao certo desde que obedecidas, com rigor, todas as etapas de um

raciocínio lógico-dedutivo, sem contradições - Perelman propõe um raciocínio não

linear, que admite incongruências e nem por isto perde a validade, no âmbito do

direito. Afinal, o raciocínio jurídico, quase sempre controvertido, “ao contrário do

raciocínio dedutivo puramente formal, só muito raramente poderá ser considerado

correto ou incorreto, de modo, por assim dizer, impessoal.”130

Descartes achava que havia apenas uma resposta correta para um problema;

a Nova Retórica entende que é possível haver mais de uma resposta, desde que

razoáveis, plausíveis. Não se deve contentar, é claro, com a primeira resposta, com

a mais simples, que pode muito bem ser fruto de um entendimento pessoal e

isolado. Deve-se buscar a resposta mais plausível para toda a comunidade, se

possível fosse, a consensual.

As teorias da argumentação buscam superar a hermenêutica tradicional,

admitindo a razoabilidade no jurídico ao mesmo tempo em que não desprezam o

direito positivo. Quando aplicadas levando em conta o ordenamento jurídico, se

constituem em técnicas que permitem um meio-termo entre o jusnaturalismo, com

sua pretensão de justiça eterna e atemporal, mas nunca alcançada, e o

juspositivismo, que por privilegiar demais a segurança jurídica desprezou o justo.

Com o emprego das teorias da argumentação, e sem desprezar a moldura

130 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 8.
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estabelecida pelos textos legais, acreditamos que a teoria da desconsideração da

personalidade jurídica pode ser aplicada independentemente de texto de lei

expresso, desde que seja possível, no caso concreto, comprovar o abuso de direito,

o desvio de finalidade ou a utilização da pessoa jurídica com fins contrários ao do

direito. Assim pode e deve em qualquer ramo do direito, inclusive o tributário.

Não se admite uma posição cerrada, do tipo “só se pode desconsiderar” onde

a lei prever.131 Tanto no sistema da common law como no nosso sistema romano-

germânico a teoria da desconsideração da personalidade jurídica demanda do

aplicador do direito o manejo de princípios e regras a serem aplicados caso a caso,

sempre visando a solução mais justa. Isto independentemente da existência de texto

de lei específico,132 cabendo lembrar que a legislação quase sempre vem a reboque

dos costumes.

A separação entre a pessoa jurídica e seus sócios não pode ser considerada

um princípio absoluto (todo direito é relativo, até mesmo o direito à vida,

131 Discordamos de posições extremadas como a de Ives Gandra da Silva MARTINS, para quem “...
a teoria da desconsideração foi estalajada pelo direito fiscal brasileiro apenas e enquanto decorrente
de hipótese normativa, vedada sua aplicação a partir da construção pretoriana, posto que tal
concepção implicaria, se adotada, ofertar elasticidade exegética à norma que os princípios da
tipicidade fechada, reserva absoluta e estrita legadalidade vedam.” Cf. MARTINS, Ives Gandra da
Silva (Coord). Elisão e evasão fiscal. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária:
Resenha Tributária, 1988. p. 113-145. ( Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 13).
132 Neste sentido o voto do relator Ilmar Galvão, no Acórdão 01.0087, Apelação em Mandado de
Segurança nº 92.966-RJ, julgada pela 4ª Turma do Tribunal Federal de Recursos em 07/05/1986:
“Não é necessário haja lei autorizando a aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica,
que consiste em permitir-se que o juiz, suspendendo o manto que cobre relações fraudulentas entre a
empresa e seus administradores, coiba o vício, desconsiderando a existência da primeira, em relação
ao caso levado a julgamento, permanecendo íntegra a personalidade da empresa para todos os
demais fins. Em sede de defeitos de atos jurídicos, o Judiciário decide sempre sobre situações
análogas à mencionada doutrina, quando a matéria de fato o permite. E o faz porque estando o dolo,
a simulação e a fraude previstos em lei como vícios dos atos jurídicos, segue-se que, declarando a
existência de qualquer delas, o juiz poderá desconsiderar pessoa jurídica em relação a quem a utiliza
fraudulentamente, com referência tão-somente a determinado ato jurídico. Como se vê, portanto, o
caso nos autos, não carece, para seu desate, de lei expressa autorizando a aplicação da disregard
doctrine entre nós, de vez que encontra complemento disciplinamento normativo nos campo dos
vícios dos atos jurídicos, notadamente no capítulo que trata da simulação.” (Cf. MARTINS, Gandra da
Silva. Elisão ..... p.557.
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ressaltamos), como interpretou a Casa dos Lordes ao modificar a sentença no caso

Salomon v. Salomon & Co. Assim, diante de princípios reputados maiores - como o

princípio do interesse púbico, no caso da cobrança dos créditos tributários, ou o da

proteção ao trabalhador, nas relações trabalhistas -, o juiz deve desconsiderar a

personalidade jurídica com vistas à obtenção da solução mais justa no caso

concreto.

Existem situações em que a sociedade e seus membros se confundem de

fato, sem distinção entre o patrimônio da sociedade e o do sócios. Noutras, a

sociedade é composta por pessoas que de fato não são seus proprietários (os

chamados “laranjas”). Em situações como essas cabe desconsiderar a pessoa

jurídica, com atribuição de responsabilidade tributária derivada aos sócios, isto

independentemente do emprego dos arts. 134 e 135 do CTN. Para tanto pode ser

utilizado, dentre outros textos legais, o art. 50 do Código Civil. É o que se expõe no

tópico seguinte.

2.3.3 Desconsideração na legislação civil: possibilidade de emprego do art. 50 do

CC na responsabilidade tributária dos sócios e administradores

No Brasil a teoria da desconsideração da pessoa jurídica começou a ser

divulgada a partir da doutrina de Rubens Requião, que em 1969 publicou uma

conferência antes proferida na Faculdade de Direito da Universidade do Paraná,

cujo título - “Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica”133 - já

anuncia as situações que demandam a aplicação da teoria.

No nosso País a desconsideração pode ser empregada de forma mais ampla,

133 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos
Tribunais. São Paulo, n. 410, p. 12-24, dez.,1969.
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tendo como pressuposto a ilicitude (nos casos de abuso de direito ou fraude), ou

então em situações específicas e objetivas, quando a lei prevê a responsabilidade

pessoal dos sócios, de forma solidária ou não com a sociedade.

Fábio Ulhoa Coelho chama de teoria subjetiva ou maior da desconsideração

o seu emprego nos casos de uso fraudulento ou abusivo do instituto. Segundo o

autor seria a mais elaborada, de maior consistência e com mais abstração. Como

nesses casos as intenções dos sócios precisam ser provadas, de modo a

caracterizar o dolo ou a culpa, ao menos, é mais difícil aplicá-la. A produção de

provas dificulta a sua aplicação.134

Em contraposição à teoria maior o mesmo autor nomina de teoria objetiva ou

menor a utilização do instituto nas outras hipóteses, em que basta demonstrar a

impossibilidade de satisfação do débito por parte da pessoa jurídica, para que

o mesmo seja transferido aos sócios, de forma solidária ou não.

Na teoria objetiva não se questiona se houve fraude ou abuso de direito, mas

se há, por exemplo, confusão patrimonial entre a sociedade e os sócios. Se há prova

de que a sociedade paga dívida do sócio ou o inverso, sem distinção suficiente dos

patrimônios, cabe a aplicação da desconsideração, inclusive na modalidade dita

inversa (desconsideração inversa “é o afastamento do princípio da autonomia

patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do

sócio.”135

A teoria objetiva facilita as provas, no que estabelece presunções suficientes

à desconsideração ou determina a inversão do ônus da prova. Por outro lado, o

emprego da teoria subjetiva pode levar à desconsideração independentemente da

134 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 2, p. 35-44.
135 Ibidem. p. 45.
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presunção estabelecida ou da confusão patrimonial. Desde que se prove a fraude ou

o abuso no emprego da personalidade da pessoa jurídica, cabe a desconsideração.

O direito positivo brasileiro possui diversos textos de lei que são identificados,

ao menos indiretamente, com a teoria da desconsideração. Dizemos indiretamente

porque, na situação em que a norma estabelece solidariedade ou substituição

tributária, determinando a responsabilidade dos sócios mas mantendo, pelo menos

subsidiariamente, a responsabilidade da pessoa jurídica, não se trata, a rigor, de

aplicação da teoria da desconsideração. É o que demonstramos no item 4.2,

adiante, ao tratarmos especificamente dos arts. 134 e 135 do CTN, que para nós

não implicam em desconsideração da personalidade jurídica.

Em alguns desses dispositivos de leis é exigido o dolo ou a culpa (estar-se-ia

empregando a teoria maior, na nomenclatura proposta por Ulhoa Coelho), enquanto

noutros basta a confusão patrimonial.136

136 Pelo levantamento realizado, afora os arts. 134 e 135 do CTN (tratados no último capítulo deste
trabalho), podem ser apontados os seguintes antecedentes, em relação ao Código Civil de 2002,
relacionados direta ou indiretamente com a teoria da desconsideração (acrescentamos negrito a
partes dos textos, visando destacar o que relaciona com a desconsideração da personalidade
jurídica):

1) Decreto nº 3.708/19, que dispunha sobre a Sociedade por Quotas de Responsabilidade
Limitada - agora regulada pelos arts 1.052 a 1.087 do Código Civil sob a nomenclatura de Sociedade
Limitada -, e nos seus arts. 10 e 16 estabelecia o seguinte:

Art. 10. Os sócios-gerentes ou que derem o nome à firma não
respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em
nome da sociedade, mas respondem para com esta e para
com terceiros solidária e ilimitadamente pelo excesso de
mandato e pelos atos praticados com violação do contrato
ou da lei.
(...)
Art. 16. As deliberações dos sócios, quando infringentes do
contrato social ou da lei, dão responsabilidade ilimitada
àqueles que expressamente hajam ajustado tais deliberações
contra os preceitos contratuais ou legais.

2) Lei nº 4.137/62, que regulava a repressão ao abuso do poder econômico, foi revogada pela Lei
nº 8.884/94 e informava no seu art. 6º, parágrafo único: “As pessoas físicas, os diretores e gerentes
das pessoas jurídicas que possuam emprêsas serão civil e criminalmente responsáveis pelos abusos
do poder econômico, por elas praticados.”

3) Decreto-Lei nº 5.452/63 (Consolidação das Leis do Trabalho), cujo art. 2º, § 2º, determina que
Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção,
controle ou administração de outra, constituindo grupo
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industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas.

4) Lei nº 4.729/65 sobre o crime de sonegação fiscal, cujo art. 6º informa o seguinte:
Quando se trata de pessoa jurídica, a responsabilidade penal
pelas infrações previstas nesta Lei será de todos os que,
direta ou indiretamente ligados à mesma, de modo permanente
ou eventual, tenham praticado ou concorrido para a prática da
sonegação fiscal.

5) Lei nº 6.404/76, art. 158, com a seguinte dicção:
Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável
pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em
virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente,
pelos prejuízos que causar, quando proceder:

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou
dolo;

II - com violação da lei ou do estatuto.
6) Decreto-Lei nº 1.736/79, art. 8º:

Art. 8º - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo
os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre produtos industrializados e do imposto sobre a
renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas
neste artigo restringe-se ao período da respectiva
administração, gestão ou representação.

7) Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal):
Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:
I - o devedor;
II - o fiador;
III - o espólio;
IV - a massa;
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou
não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado;
e
VI - os sucessores a qualquer título.
§ 1º - Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o
comissário, o liquidante, o inventariante e o administrador, nos
casos de falência, concordata, liquidação, inventário,
insolvência ou concurso de credores, se, antes de garantidos
os créditos da Fazenda Pública, alienarem ou derem em
garantia quaisquer dos bens administrados, respondem,
solidariamente, pelo valor desses bens.
§ 2º - À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer
natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade
prevista na legislação tributária, civil e comercial.

8) Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), cujo art. 28 determina:
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.

9) Lei nº 8.620/93, cujo caput do art. 13 parece estabelecer responsabilidade tributária objetiva,
enquanto o seu parágrafo único é hipótese de responsabilidade com subjetiva. Observe-se:

Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas
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Dentre os dispositivos da legislação esparsa sobre a desconsideração, são

aplicáveis à responsabilidade tributária dos sócios e administradores de sociedades

empresárias os arts. 10 e 18 Decreto nº 3.708/19, que dispunha sobre a sociedade

por quotas de responsabilidade limitada - agora regulada pelos arts 1.052 a 1.087 do

Código Civil sob a nomenclatura de Sociedade Limitada -,137 o art. 158 da Lei nº

6.404/76, o art. 8º do Decreto-Lei nº 1.736/79 e o art. 4º, parágrafos 1º e 2º da Lei nº

6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

Também o Código Civil, incluindo o seu art. 50, é aplicável à responsabilidade

por cotas de responsabilidade limitada respondem
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto
à Seguridade Social.
Parágrafo único. Os acionistas controladores, os
administradores, os gerentes e os diretores respondem
solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais,
quanto ao inadimplemento das obrigações para com a
Seguridade Social, por dolo ou culpa.

10) Lei nº 8.884/94 (Lei antitruste), 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.

11) Lei nº 9.605/98: “Art. 4º: Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio
ambiente.”

Observada a legislação acima mencionada, podemos afirmar que a desconsideração da
personalidade jurídica, a acarretar a transferência de responsabilidades da sociedade para os seus
sócios, se dá em duas hipóteses distintas, a saber:

a) ilicitude tributária ou penal, face à infração de lei, contrato social ou estatuto, pelo que estaria
sendo empregada a teoria subjetiva, a exigir dolo ou culpa dos sócios responsabilizados. São as
hipóteses previstas nos itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e parágrafo único do art. 13 da Lei nº 8.620/93
(item 9).

b) confusão patrimonial ou outro elemento objetivo (necessidade de ressarcir prejuízos ao
meio ambiente, na hipótese do art. 4º da Lei nº 9.605/98, e circunstância de ser o débito tributário
para a Seguridade Social, na previsão do caput do art. 13 da Lei nº 8.620/93), no que seriam
hipóteses de aplicação da teoria objetiva. São os itens 3, 11 e art. 13, caput da Lei nº 8.620/93.

Dentre os dispositivos de leis acima discriminados, os itens 1, 5, 6, 7 e 9 também se aplicam à
responsabilidade tributária dos sócios e administradores de sociedades empresárias. Os outros não
são aplicáveis porque tratam de responsabilidades específicas, não afetas à obrigação tributária: os
itens 2 (já revogado) e 10 são dizem respeito ao abuso do poder econômico; o 3, à legislação
trabalhista; o 4, responsabilidade penal; o 8, às relações de consumo; e o item 11 aos prejuízos
causados ao meio ambiente.
137 Para alguns autores, como Sérgio Campinho, o Decreto nº 3.708/19 estaria revogado,
tacitamente, pelo Código Civil (cf. CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo código
civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 133).
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tributária, no que trata de matéria não reservada à lei complementar e não conflita

com disposição expressa da legislação tributária (esta mais específica). É o que será

visto doravante, no restante deste capítulo.

2.3.3.1 Sistema tributário nacional: rigidez constitucional, com abertura para normas
complementares e ordinárias

A unidade do sistema jurídico não permite seja um determinado ramo do

direito isolado e interpretado de modo estanque, sem levar em conta o restante do

ordenamento. No sentido de necessidade da interpretação sistemática, a seguinte

afirmação: “Quando alguém aplica um artigo do Código, aplica todo o Código.”138

Por isto não admitimos a independência do direito tributário, nem de um outro

ramo, exceto para fins didáticos. A concepção de que o direito tributário não

ultrapassa o limite do tributo, indo tão-somente até a extinção do crédito tributário,

sendo que a partir daí a destinação do arrecadado e tudo o mais é matéria da

Ciência das Finanças, ou direito financeiro, serve tão-somente para fins didáticos.

Não exclui a consideração de textos legais e normas pertencentes a outros ramos

também autônomos didaticamente, como o direito constitucional, administrativo, civil,

comercial e penal.

As normas de todos os ramos do direito devem ser interpretadas em conjunto

e com igual grau de importância, não cabendo cogitar, de antemão, da prevalência

dos institutos ou formas do direito civil (ou de qualquer outro ramo) sobre os do

direito tributário. Tratando do tema com percuciência, Heleno Tôrres leciona:

Pela ausência de qualquer espécie de autonomia do direito

138 Frase atribuída a Rudolf Stammler por ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico.
Trad. J. Baptista Machado. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 118, que não menciona
a fonte



97

tributário em face outros ramos, no âmbito de direito positivo,
hoje está claro, para todos, não existir um problema de
coordenação entre direito tributário e direito civil, como que a
prevalecer um sobre o outro, como se fossem ‘ordens jurídicas’
distintas ou (existisse) alguma espécie de subordinação. 139

O que cabe analisar, na construção da norma jurídica tributária, é se uma

definição ou um conceito foi albergado pelo direito tributário tal como existente

noutros ramos, ou se foi alterado.

Alcides Jorge Costa,140 partindo de classificação tripartite adotada por

Blumenstein – segundo a qual as formas de direito privado podem ser recebidas

pelo direito tributário sem qualquer alteração, servindo como objeto de tributação

ou causa da obrigação tributária (1), podem ser qualificadas, dando-se-lhes efeitos

tributários próprios (2), ou podem ser modificadas, neste caso criando uma outra

definição ou conceito (3) -, propõe uma classificação quadripartite, que identifica

no relacionamento entre o direito tributário e o direito privado mais uma

possibilidade, além das três consideradas por Blumenstein. São as seguintes: 1)

recepção expressa, quando a legislação tributária não introduz qualquer modificação

na definição ou conceito privado (para nós equivale ao item 1 da classificação de

Blumenstein); 2) recepção implícita, quando a legislação apenas menciona conceitos

ou definições de outros ramos do direito, podendo ou não tratá-los de forma

diferenciada; 3) alteração explícita, quando o legislador tributário modifica a forma ou

o instituto do direito privado (equivale ao item 3 da classificação de Blumenstein); e

4) aplicação analógica, quando identificada no direito tributário uma lacuna, a ser

preenchida com o emprego de formas ou institutos do direito privado, porque a

legislação tributária não os recepcionou (nem explícita nem implicitamente),

139 TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada-simulação-elusão
tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 78.
140 COSTA, Alcides Jorge. Direito tributário e direito privado. In: MACHADO, Brandão (Coord).
Direito tributário: estudos em homenagem ao prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva,
1984. p. 221-240.
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tampouco os modificou.

Quando a lei tributária não modificar, seja nos efeitos, seja na própria

definição ou conceito, os institutos do direito privado, estes devem ser empregados

como nos demais ramos do direito. Afinal, “uma definição, qualquer que seja a lei

que a tenha enunciado, deve valer para todo o direito”,141 salvo se o legislador

alterou, ampliando ou restringindo, aquela definição. Assim, deve ser interpretado o

sistema tributário nacional, formado pelo conjunto de todas as normas dispondo

sobre tributos, a começar pelas constitucionais, que subordina todas as demais em

virtude de sua hierarquia superior.

Geraldo Ataliba, ao tratar do sistema constitucional tributário sobre a égide da

Constituição de 1946, já aludia à sua rigidez, afirmando ser tal rigidez um princípio

constitucional implícito.142 Assim continuou após a Emenda Constitucional nº 18/65,

a Constituição de 1967 e sua Emenda nº 1/69, perdurando até o atual sistema

constitucional tributário de 1988, este mais explícito na rigidez do que os

anteriores.143

Essa rigidez é constatada pela forma pormenorizada com que o texto

constitucional trata de matéria tributária de forma analítica,144 fixando as

141 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Lejus, 1998. p. 123.
142 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968.
p. 39. Esta obra foi escrita logo após a Emenda Constitucional nº 18, de 01/12/1965, criticada com
vigor por Ataliba por concentrar os recursos financeiros nas mãos da União.
143 Nas Constituições de 1946 e 1967 não se tinha de modo explícito, por exemplo, os princípios da
igualdade tributária e o de vedação à utilização de tributo com efeito de confisco, hoje expressos,
respectivamente, nos incisos II e IV da Constituição de 1988. Antes de 1988 Aliomar Baleeiro
considerava esses dois princípios implícitos, extraindo-os do princípio da igualdade formal ou perante
a lei e do direito de propriedade (na CF de 1946, respectivamente os § 1º e 16 do art. 141; na de
1967, com a redação da EC nº 1/69, respectivamente os § 1º e 22 do art. 153), cf. BALEEIRO,
Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Atual. Misabel Abreu Machado Derzi. Rio
de Janeiro: Forense, 1998. p. 520-564.
144 Raymundo Juliano Feitosa, em estudo minucioso sobre os debates no âmbito da Assembléia
Nacional de Constituinte, relativos ao título VI da Constituição de 1988, observa que as propostas
apresentadas para o sistema constitucional tributário giravam em torno da adoção de um sistema
profundamente analítico ou, alternativamente, da fixação de princípios gerais, com remessa à
legislação complementar. A “solução que atingiu quase a unanimidade das propostas foi a que se
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competências tributárias de cada ente da federação (arts. 153 a 155 da CF),

tratando da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162) e limitando o poder

de tributar (arts. 150 e 152).

No campo das limitações ao poder de tributar, a Constituição estatui

princípios gerais - aplicáveis a todos os tributos – ou específicos – próprios de uma

espécie ou subespécie tributária particular,145 como as contribuições para a

seguridade social (que possuem uma imunidade própria, estabelecida no art. 195, §

7º, da Constituição), ou de um dado espécime tributário, como o IPI (ao qual se

aplicam os princípios da seletividade e da não-cumulatividade), o ICMS (cuja

seletividade, em vez de obrigatória, é facultativa) e Imposto sobre a Renda (ao que

se aplica o princípio da progressividade, de pouca eficácia atualmente porque as

alíquotas desse imposto possuem pouquíssimas graduações).

Dentre os princípios gerais, encontram-se os enumerados nos incisos I a V do

art. 150 da CF de 1988, a saber: legalidade; isonomia material ou substancial, ou

vedação de tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação

equivalente;146 irretroatividade ou proibição de cobrança de tributos em relação a

coadunou com a tradição, isto é, a que se definiu pela elaboração de um modelo analítico.” (cf.
FEITOSA, Raymundo Juliano. Finanças públicas e tributação na constituinte: 1987/1988. Rio de
Janeiro: América Jurídica, 2003. p. 11).
145 Consideramos que são cinco as espécies tributárias - 1) imposto, 2) taxa, 3) contribuição de
melhoria, 4) contribuições sociais e 5) empréstimos compulsórios -, e dividimos as contribuições
sociais em três subespécies - 4.1) contribuições para a seguridade social, 4.2) contribuições para a
seguridade social-outras fontes, 4.3) contribuições para outros fins que não a seguridade social, de
intervenção no domínio econômico (ou interventivas) e de interesse de categorias profissionais ou
econômicas. Cf. ASSIS, Emanuel Carlos Dantas de. Sistema constitucional tributário: o tributo e
suas espécies. Curitiba: Juruá. 2001.
146 Para José Souto Maior Borges, a legalidade e isonomia tributária estatuídas nos inc. I e II do art.
150 da CF de 1988 não são meras reiterações da igualdade formal e da igualdade material ou
substancial. Segundo Borges, “considerando a importância que o problema tributário tem para o
Estado Brasileiro, o dramático desafio para a arquitetônica constitucional, de distribuir poder de
tributar entre três esferas autônomas de governo – União, Estados e Municípios -, provocou a
necessidade de que houvesse uma disciplina autônoma quer da legalidade tributária, quer da
isonomia tributária.” Daí a reiteração sob a perspectiva de limitação ao poder de tributar, vedando a
discriminação entre contribuintes que se encontram em situação igual (cf. BORGES, José Souto
Maior. A isonomia tributária na constituição de 1988. Revista de Direito Tributário. São Paulo:
Malheiros, n. 64, s.d., p. 12).
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fatos ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou

aumentado; e anterioridade, que agoraveda, com as exceções permitida pela

Constituição, a instituição ou aumento de tributo no mesmo ano em que publicada a

lei que os tenha instituído ou aumentado, bem como obriga haja um intervalo mínimo

de noventa dias entre a publicação da lei o início da exação tributária criada ou

alterada.147

Outras limitações ao poder de tributar também são extraídas de dispositivos

constitucionais esparsos, especialmente os que tratam dos princípios fundamentais

(arts. 1º a 4º da CF), dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º) e da

ordem social e econômica (arts. 170 a 192).148

Apesar de dispersas topograficamente, as normas do sistema constitucional

tributário formam um subsistema que, como o sistema maior do direito, também

possui unidade. A demonstrar a unidade desse subsistema, o constituinte de 1988

estabeleceu inúmeras remissões no texto constitucional. Há remissões internas e

remissões externas (envolvendo dispositivos constitucionais situados fora do

capítulo do sistema tributário nacional).

Como exemplos de remissões internas, mencionamos a do art. 148, II, ao art.

150, III, b, determinando que o empréstimo compulsório para investimento público

deve obedecer ao princípio da anterioridade, e a do art. 149, caput, aos arts. 146, III

e 150, I e III, determinando que as contribuições sociais devem obediência às

normas gerais em matéria tributária estatuídas em lei complementar (CTN), bem

como aos princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade. Dentre as

remissões externas, cabe destacar a do art. 149, caput, in fine, ao art. 195, § 6º, e

147 A EC nº 42/2003 estendeu às outras espécies tributárias, além das contribuições para a
seguridade social, a anterioridade nonagesimal estatuída inicialmente no art. 195, § 6º, da CF,
aperfeiçoando o princípio.
148 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 108-109.
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deste ao art. 150, III, “b”, ressalvando que a anterioridade das contribuições para a

seguridade social não é a geral, de um exercício para outro, mas uma especial, de

noventa dias, e a remissão do art. 195, § 4º ao art. 154, I, estabelecendo que outras

fontes para a seguridade social, que não aquelas contribuições referidas nos três

incisos do art. 195, somente poderão ser instituídas mediante lei complementar,

devem ser não-cumulativas e não devem ter o núcleo da hipótese de incidência

(aspecto material) e149 a base de cálculo coincidentes com os dos impostos

discriminados na Constituição.

Com as remissões entre o capítulo do sistema tributário nacional e as outras

partes da Carta Magna, o constituinte de 1988 deu sua contribuição para que sejam

evitadas as leituras isoladas de partes da Constituição e se elimine o que Misabel

Derzi considera um vício de interpretação na prática constitucional brasileira, como

se aquilo que se insere no capítulo do sistema tributário nacional não guardasse

relação alguma com outros títulos e outros capítulos inseridos na Carta

Constitucional.150 Essas interpretações desconexas, se já não tinha razão de ser

com o texto da Constituição anterior, agora têm muito menos, diante do verdadeiro

“entrelaçamento inextrincável”151 existente no atual texto constitucional.

A rigidez do sistema constitucional tributário não quer dizer que ele seja

fechado, que a Constituição regule de modo exaustivo e exclusivo os temas

tributários. Embora rígido, o sistema é aberto, tanto no sentido de reenvio a outras

normas constitucionais, situadas fora do capítulo do sistema tributário nacional (arts.

149 A dicção do art. 154, I da Constituição é “fato gerador ou base de cálculo”. No caso, a partícula
ou tem função de e, dado que se a base de cálculo não confirmar o aspecto material, núcleo da
hipótese de incidência, aquela prevalecerá sobre este.
150 DERZI, Misabel Abreu Machado. In: BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder
de tributar. Atualização de Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 593.
Nota.
151 Ibidem. p. 593. Nota.
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145 a 162),152 quanto a normas infraconstitucionais. Aludindo à abertura do sistema,

o art. 150 da Constituição começa informando: “Sem prejuízo de outras garantias

asseguradas ao contribuinte, é vedado....”. O art. 146, por sua vez, regula o

emprego da lei complementar em sede tributária, discriminando matérias que devem

ser veiculadas por meio desse veículo normativo. Também está reservada à lei

complementar a instituição de empréstimos compulsórios (arts. 148 da CF), do

empréstimo sobre grandes fortunas (art. 153, VII), de impostos extraordinários

(competência residual, art. 154, I) e de outras contribuições para a seguridade social,

além daquelas previstas nos incisos do art. 195 (competência residual da seguridade

social, art. 195, § 4º), essas quatro competências outorgadas à União; a regulação

para instituição do Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens ou

direitos situados no exterior (art. 155, § 1º, III); a regulação de algumas matérias

atinentes ao ICMS e ao ISS (arts. 155, § 2º, X, “a” e XII, e 156, III e § 3º).

As demais matérias, não reservadas pela Constituição à lei complementar,

podem ser tratadas mediante lei ordinária.

O art. 146 determina que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de

competência em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios (inc. I), regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (inc. II)

e estabelecer normas gerais em matéria tributária (inc. III).153

Para nós resta claro que a Constituição adotou a divisão tricotômica para as

funções da lei complementar. Discordamos da corrente dicotômica encabeçada por

152 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 108.
153 O art. 146 da CF de 1988 equivale ao art. 19, § 1º da Constituição de 1967, antes da EC nº 1/69,
e ao art. 18, § 1º após a referida Emenda Constitucional, ambos os textos com igual redação,
determinando que “Lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário, disporá sobre
os conflitos de competência nessa matéria entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, e regulará as limitações constitucionais ao poder de tributar.”
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Ataliba e seguida por Paulo de Barros Carvalho154 e Roque Antonio Carraza,155 para

quem as normas gerais só poderiam tratar de conflitos de competência ou de

limitações ao poder de tributar, sob pena de apequenar a Federação por se

imiscuírem na competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Haveria,

segundo essa corrente, ofensa ao princípio federativo (art. 1º da CF), com subtração

da autonomia assegurada pelo art. 18 da Constituição aos Estados, Distrito Federal

e Municípios.

Não interpretamos assim, primeiro porque a lei complementar a que se refere

o art. 146 é editada pelo Congresso Nacional na qualidade de órgão representante

de toda a Federação, e não apenas da União.156 E segundo porque é plenamente

compatível a edição de normas gerais federais, veiculadas por lei complementar e

versando sobre temas tributários, incluindo aqueles enumerados nas alíneas do inc.

III do art. 146 da Constituição (o final da redação do inciso contém a expressão

“especialmente sobre”, a demonstrar que a relação é exemplificativa, e não numerus

clausus)157, com normas estaduais, distritais ou municipais sobre os mesmos temas.

Neste sentido a Constituição informa, no seu art. 24, inc. I e § 1º, que compete à

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito

tributário, cabendo à primeira limitar-se às normas gerais.158

154 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 208-209.
155 CARRAZA, Roque. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 1994. p.
396.
156 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 135.
157 O STF assim já decidiu, no RE 407.190, Rel. Min. Marco Aurélio, unanimidade, julgamento em
27/10/2004, DJ 13/05/2005, disponível em www.stf.gov.br, acesso em 09 maio 2006, cuja ementa
contém o seguinte: “O princípio revelado no inciso III do artigo 146 da Constituição Federal há de ser
considerado em face da natureza exemplificativa do texto, na referência a certas matérias.” Neste RE
o STF, analisando especificamente o art. 106, II, “c” – segundo o qual a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa –, julgou que a Lei ordinária nº 9.528/97, ao
reduzir as multas incidentes na cobrança das contribuições para a seguridade social, não poderia
limitar a eficácia retroativa de tal redução, como pretendeu. Sendo o art. 106 do CTN norma geral de
direito tributário, apresenta-se inconstitucional sua modificação por lei ordinária.
158 O STF já interpretou os arts. 146 e 24 da CF em conjunto, como segue: “A falta de Lei
Complementar da União que regulamente o adequado tratamento tributário do ato cooperativo
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Nada impede que o CTN estabeleça o prazo de cinco anos para a decadência

e a prescrição dos tributos em geral, como consta dos seus 173 e 174, e os

Estados, Distrito Federal ou Municípios, ou a própria União, em particular e com

relação aos tributos de competência de cada um deles, determinem prazos

diferentes. Ou que lei ordinária federal, estadual ou municipal disponha, de modo

específico e com relação a um dado tributo ou mesmo determinada espécie

tributária, sobre obrigação tributária, incluindo responsabilidade tributária, desde que

não conflite com o CTN ou a Constituição.

Com relação às contribuições para a seguridade social, assim já fez a União,

por meio da Lei nº 8.212/91. Esta Lei, nos seus 45 e 46, estabelece o prazo de dez

anos para a decadência e prescrição da espécie tributária mencionada, sendo que

até agora, pelo menos, tal norma não foi declarada inconstitucional pelo Supremo

Tribunal Federal, embora a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já tenha

julgado o contrário, por interpretar que o referido é incompatível com o art. 146, III,

“b”, do texto constitucional.159

Não consideramos haver a incompatibilidade formal visualizada pelo STJ

porque a União, na condição de detentora da competência tributária relativa à

espécie tributária contribuições para a seguridade social, modificou os prazos

praticado pelas sociedades cooperativas, (CF, art. 146, III, c), o regramento da matéria pelo legislador
constituinte estadual não excede os lindes da competência tributária concorrente que lhe é atribuída
pela Lei Maior (CF, art. 24, § 3º).”. O Min. Marco Aurélio, vencido, entendeu que, face ao art. 146 da
Constituição e à disciplina sobre a isenção nela contido, a isenção das cooperativas não poderia ser
tratada em Constituição Estadual. Foi acompanhado pelo Min. Moreira Alves, que afirmou: “... a
inexistência de lei complementar estadual não pode ser suprida por lei constitucional estadual.” (ADI
429-MC, Rel. Min. Célio Borja, maioria, vencidos os Min. Marco Aurélio e Moreira Alves, julgamento
em 04/04/1991, DJ 19/02/93). Disponível em www.stf.gov.br. Acesso em 09 maio 2006.
159 A 1ª Turma do STJ julgou que o art. 45 da Lei nº 8.212/91 padece de inconstitucionalidade formal,
por incompatibilidade com o art. 146, III, “b”, da CF, cf. o seguinte acórdão: AgRg no REsp
616348/MG, 1ª Turma, relator Min. Teori Albino Zavascki, unanimidade, julgamento em 14/12/2004. A
2ª Turma do mesmo STJ, por sua vez, não vem analisando o tema, por se tratar de matéria da
competência do STF, cf. os seguintes acórdãos: REsp 575154/SC, 2ª Turma, relator Min. Castro
Meira, unanimidade, julgamento em 13/09/2005, e REsp 724644/SC, 2ª Turma, relator Min. Castro
Meira, unanimidade, julgamento em 22/03/2005. Todos os acórdãos disponíveis em www.stj.gov.br,
acesso em 08 maio 2005.
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decadencial e prescricional de uma subespécie tributária específica, e não o de

todos os tributos.160 O prazo estatuído no CTN constitui norma geral, aplicável a

todos os tributos que não dispuserem de lei específica, para a qual o art. 146, III, “b”,

exige lei complementar; o prazo da Lei nº 8.212/91, norma especial, a cargo do ente

tributante de uma espécie ou subespécie tributária, ou mesmo de um único tributo.161

Tampouco vislumbro qualquer inconstitucionalidade material, posto que a alteração

dos prazos decadencial e prescricional em comento não implicou em qualquer

ofensa a outras normas que regem o tema, afora a apontada pelo STJ.

Há de se diferenciar os incisos I e II do art. 146 da Constituição, que não

permitem sejam tratados por meio de lei ordinária os conflitos de competência e as

limitações ao poder de tributar, dentre estas a imunidade, do seu inc. III. Este último,

ao dispor sobre “normas gerais”, quer diferenciá-las de normas específicas. Assim,

só as normas gerais é que demandam lei complementar. As demais, específicas e

editadas pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, cada entidade

federada no âmbito de sua competência, podem ser editadas por lei ordinária, salvo

160 Roque Antonio Carraza, embora defensor da tese dicotômica, interpreta que o art. 45 da Lei nº
8.212/91 não é inconstitucional, chegando a afirmar o seguinte: “... a lei complementar, ao regular a
prescrição e a decadência tributária, deverá limitar-se a apontar diretrizes e regras gerais. (...) Não é
dado, porém, a esta mesma lei complementar entrar na chamada ‘economia interna’, vale dizer, nos
assuntos de peculiar interesse das pessoas políticas. (...) a fixação dos prazos prescricionais e
decadenciais depende de lei da própria da própria entidade tributante. Não de lei complementar. (...)
Falando de modo mais exato, entendemos que os prazos de decadência e de prescrição das
‘contribuições previdenciárias’, são, agora, de 10 (dez) anos, a teor, respectivamente, dos arts 45 e
46 da Lei nº 8.212/91, que, segundo procuramos demonstrar, passam pelo teste da
constitucionalidade.” (cf. CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 9.
ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 438-484.
161 Wagner Balera, tratando da decadência e prescrição e referindo-se à Lei nº 8.212/91 como Lei de
Organização e Custeio da Seguridade Social, afirma o seguinte:

“(...) Deve, segundo o meu entendimento, a lei complementar prevista no art. 146, III, da
Superlei, limitar-se a regular o método pelo qual será contado o prazo de prescrição; dispor sobre a
interrupção da prescrição e fixar, por igual, regras a respeito do reinício do curso da prescrição.
Todavia, será a lei de tributação o lugar de definição do prazo de prescrição aplicável a cada tributo.

(...)
A norma de regência do tema, nos dias atuais, é a Lei de Organização e Custeio da Seguridade
Social, promulgada aos 24 de julho de 1991.” (BALERA, Wagner. As contribuições sociais no sistema
tributário brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). As contribuições sociais no sistema
tributário brasileiro. São Paulo: Dialética; ICET, 2003. p. 602-604.
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disposição expressa da Constituição, a exigir lei complementar.

2.3.3.2 CTN e legislação tributária ordinária versus Código Civil

O CTN (Lei nº 5.172/66) é a lei por excelência a que se refere art. 146 da

Constituição. Editada e promulgada sob a vigência da Constituição de 1946 – na

qual não havia a distinção entre lei ordinária e lei complementar162 -, logo depois foi

recepcionada pela Constituição de 1967 como diploma complementar, assim

continuando após a EC nº 1/69.163 Sob a vigência da Constituição de 1988, foi

recepcionada como materialmente complementar, embora formalmente ordinária, no

que não incompatível com o texto constitucional de 1988. Neste sentido o § 5º do

art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.164

O seu Livro Segundo, cujo título é exatamente “Normas Gerais de Direito

Tributário”, contém normas gerais sobre a obrigação (CTN, arts. 113 a 138) e o

crédito tributário (arts. 139 a 193), incluindo lançamento (art. 142), prescrição (art.

174) e decadência (art. 173), todas essas matérias objeto da alínea “b” do inc. III do

art. 146 da Constituição.

Tais normas são impostas de forma linear em todo o território nacional,165

convivendo no entanto com a legislação suplementar de cada ente federado, no

âmbito de suas competências tributárias. Assim, embora a regra geral contida no art.

162 A CF de 1946 trata do processo legislativo nos arts. 67 a 72, se referindo tão-somente a “leis”,
sem qualquer distinção entre lei ordinária e lei complementar.
163 A expressão “Código Tributário Nacional” veio com o Ato Complementar nº 36, de 13.03.67,
editado ao tempo da CF/67 e que no seu art. 7º determinou fosse assim denominada a Lei nº
5.172/66.
164 Art. 34. (...) § 5º - Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da
legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos §3º e § 4º.
165 Voto do Min. Marco Aurélio (cf. STF, RE 407.190, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em
27/10/2004, unanimidade. www.stf.gov.br. Acesso em: 09 maio 2006).
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156 do CTN não estabelecesse originalmente a dação de pagamento como

modalidade de extinção da obrigação tributária principal166 (ou do crédito, como diz o

CTN), nada impedia que a União, um Estado, o Distrito Federal ou um Município, no

âmbito dos tributos da cada um, somente, adotasse norma neste sentido, até porque

o rol do art. 156 não é taxativo.167 Foi o que fizeram o Distrito Federal e o Estado do

Rio Grande do Sul, por meio de leis ordinárias.

O STF, embora inicialmente tenha julgado que a lei distrital era incompatível

com o CTN,168 posteriormente mudou o entendimento, para admitir possa a entidade

federada estabelecer regras específicas de quitação de seus próprios créditos

tributários.169 Assim como fizera antes a União, com relação ao prazo decadencial e

prescricional de suas contribuições para a seguridade social – que conforme o art.

45 da Lei nº 8.212/91 foi alterado de cinco (regra geral, no CTN) para dez anos

(regra específica, em lei ordinária) -, podem os Estados-Membros, Distrito Federal e

Municípios, adotar regras próprias, sem ofensa ao art. 146, III, do CTN.

166 A LC nº 104/2001
167 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 541 (Baleeiro
admite a confusão, mas não a novação); CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário.
São Paulo: Saraiva, 2000. p. 447; AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. São Paulo:
Saraiva, 1999. p. 367; MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo:
Malheiros, 2003. p. 170.
168 ADI-MC 1917/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 18/12/1998, unanimidade.
www.stf.gov.br. Acesso em: 09 maio 2006. A ementa é a seguinte

“CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO. As formas de extinção do crédito tributário estão previstas
no Código Tributário Nacional, recepcionado pela Carta de 1988 como lei complementar. Surge a
relevância de pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade considerada lei local
prevendo nova forma de extinção do crédito tributário na modalidade civilista da dação em
pagamento. Suspensão de eficácia da Lei Ordinária do Distrito Federal de nº 1.624/97.”
169 ADI 2.405-MC, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 06/11/2002, maioria. www.stf.gov.br.
Acesso em: 09 maio 2006. A ementa é a seguinte:

"Extinção de crédito tributário, criação de nova modalidade (dação em pagamento) por lei
estadual: possibilidade de o Estado-Membro estabelecer regras específicas de quitação de seus
próprios créditos tributários. Alteração do entendimento firmado na ADI-MC 1.917-DF, 18/12/98,
Marco Aurélio, DJ 19/09/2003: conseqüente ausência de plausibilidade da alegação de ofensa ao art.
146, III, b, da Constituição Federal, que reserva a lei complementar o estabelecimento de normas
gerais reguladoras dos modos de extinção e suspensão da exigibilidade de crédito tributário." Os Min.
Marco Aurélio e Maurício Corrêa, vencidos, mantiveram a posição adotada na ADI-MC 1917-DF,
antes referida. O Min. Moreira Alves, acompanhando o voto vencedor, afirmou que se o Estado pode
até abrir mão do crédito tributário, pode menos, admitindo como forma de pagamento a dação em
pagamento.
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O que não pode acontecer é algum ente federado, incluindo a União,

estabelecer no âmbito da competência concorrente tributária regras que contrariem

outras normas do sistema tributário nacional, como o princípio da igualdade ou o

disposto nos arts. 109 e 110 do CTN.

Segundo o art. 109 do CTN os princípios gerais de direito privado utilizam-se

para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance dos institutos, conceitos e

forma do direito tributário, mas não para definição dos efeitos tributários respectivos.

O art. 110, por sua vez, veda à lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o

alcance de institutos, conceitos e forma de direito privado, quando utilizados,

expressa ou implicitamente (já vimos que inexiste hierarquia entre um princípio

explícito ou implícito, o mesmo valendo para as regras jurídicas), para definir

competências tributárias, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos

Estados, ou Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios.

Assim, conceitos ou definições como o de ato ou fato jurídico, norma jurídica,

relação jurídica, obrigação, culpa, dolo, etc, não se modificam quando utilizados no

campo tributário, até porque, como já dito, o ordenamento jurídico é uno. As normas

tributárias, todavia, podem atribuir aos conceitos ou definições do direito privado

efeitos diversos, exceto quando os conceitos ou definições forem utilizados pelas

constituições ou leis orgânicas para outorgar competência tributária aos entes

federados, ou seja, para lhes permitir instituir e cobrar tributos.

Tome-se, como exemplo, o art. 5º da Lei nº 9.716/98, a estabelecer o

seguinte (negrito nosso):

Art. 5º. As pessoas jurídicas que tenham como objeto social,
declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de
veículos automotores poderão equiparar, para efeitos
tributários, como operação de consignação, as operações
de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem
assim dos recebidos como parte do preço da venda de
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veículos novos ou usados.

Embora a operação de compra e venda de automóveis usados a que se

refere o artigo acima não seja uma operação em consignação, posto que a

propriedade do veículo é transferida ao lojista revendedor de automóveis em caráter

definitivo, a lei, para efeitos tributários no âmbito dos tributos federais, procedeu à

equiparação (que não vale para os tributos do Distrito Federal, Estados e Municípios

porque se trata de lei ordinária, editada pela União no âmbito de sua competência

tributária restrita).

Equiparação semelhante à do art. 5º da Lei nº 9.716/98 não é possível,

quando a Constituição se utiliza de conceito para tratar de competência tributária. É

a hipótese do art. 195, I, da Constituição Federal, na redação anterior à EC nº 20/98.

Antes de alterado, o texto dizia que a contribuições para a seguridade social a cargo

dos “empregadores” incidiam sobre a folha de salários, o faturamento ou o lucro.

Como a expressão “folha de salários” foi empregada pelo legislador constituinte para

definir competência tributária,170 e como na órbita do direito do trabalho, de onde

provém, a folha de salários não comporta valores pagos a trabalhadores autônomos,

170 RE 166.772, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 12/05/94, maioria, DJ 16/12/1994, tratando
dos autônomos e administradores, e que contém o seguinte, na parte da ementa que interesa:
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TOMADOR DE SERVIÇOS - PAGAMENTOS A ADMINISTRADORES E
AUTONOMOS - REGENCIA. A relação jurídica mantida com administradores e autônomos não
resulta de contrato de trabalho e, portanto, de ajuste formalizado a luz da Consolidação das Leis do
Trabalho. Dai a impossibilidade de se dizer que o tomador dos serviços qualifica-se como
empregador e que a satisfação do que devido ocorra via folha de salarios. Afastado o enquadramento
no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, exsurge a desvalia constitucional da norma ordinaria
disciplinadora da matéria. A referencia contida no par. 4. do artigo 195 da Constituição Federal ao
inciso I do artigo 154 nela insculpido, impõe a observancia de veículo próprio - a lei complementar.
Inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3. da Lei n. 7.787/89, no que abrangido o que pago a
administradores e autonomos. Declaração de inconstitucionalidade limitada pela controversia dos
autos, no que não envolvidos pagamentos a avulsos.”; RE 177.296, Re. Min. Moreira Alves, maioria,
julgamento em 15/09/1994, DJ em 09/12/1994, tratando dos avulsos, e cuja ementa contém o
seguinte: “Contribuição social. Argüição de inconstitucionalidade, no inciso I do artigo 3. da Lei
7.787/89, da expressão "avulsos, autonomos e administradores". Procedência. - O Plenário desta
Corte, ao julgar o RE 166.772, declarou a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3. da Lei
7.787/89, quanto aos termos "autonomos e administradores", porque não estavam em causa os
avulsos. A estes, porem, se aplica a mesma fundamentação que levou a essa declaração de
inconstitucionalidade, uma vez que a relação jurídica mantida entre a empresa e eles não resulta de
contrato de trabalho, não sendo aquela, portanto, sua empregadora, o que afasta o seu
enquadramento no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, e, consequentemente, impõe, para
a criação de contribuição social a essa categoria, a observancia do disposto no par. 4. desse
dispositivo, ou seja, que ela se faça por lei complementar e não - como ocorreu - por lei ordinária.
Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se a inconstitucionalidade dos termos
"avulsos, autonomos e administradores" contidos no inciso I do artigo 3. da Lei 7.787/89.”
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administradores ou avulsos, o STF julgou inconstitucional a tributação de tais

valores, com amparo no referido art. 195, I.171

Se o conceito ou definição não estiver, de modo implícito ou expresso, na

Constituição, pode ser alterado pelo legislador infraconstitucional tributário, de modo

expresso.172 Se a alteração não for expressa, o instituto será simplesmente

recepcionado, devendo ser interpretado no direito tributário tal como formulado no

ramo de origem.

Além dos limites impostos pela Constituição, nos termos do art. 110 do CTN,

há também outros limites, que Humberto Ávila divide em três categorias e

exemplifica como segue: 173

- limites ontológicos e lógicos, que vedam ao legislador desprezar a realidade

das coisas para, por exemplo, transformar uma obrigação de dar numa obrigação de

fazer, ou vice-versa;

- o limite da “proibição de excesso”, segundo o qual nenhuma norma

infraconstitucional pode aniquilar o núcleo mínimo e impassível de restrição de um

direito, como o da liberdade de exercício de atividade econômica. Assim, seria

inconstitucional uma norma tributária que proibisse a opção da pessoa física

constituir uma pessoa jurídica, como forma de proteger o seu patrimônio;

- a “proibição de arbitragem”, a determinar que qualquer modificação ou

criação de tratamento diferenciado deve ser motivado, e o motivo deve ser relevante.

Levando-se em conta os limites acima, pode-se afirmar que os conceitos e

definições de outros ramos do direito devem receber o seguinte tratamento no

âmbito do direito tributário:

- no caso de reserva constitucional, face ao emprego do conceito e definição

pelas constituições (federal ou estadual) ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal

171 Com a EC nº 20/98 o art. 195, I da Constituição foi alterado, de modo a permitir a incidência das
contribuições “do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei”, sobre “a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa
física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”.
172 ÁVILA, Humberto. Eficácia do novo código civil na legislação tributária. In: GRUPENMACHER,
Betina Treiger (Org.). Direito tributário e o novo código civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 70.
173 Ibidem. p. 70-71.
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ou dos Municípios, não pode haver qualquer modificação por lei infraconstitucional,

incluindo a lei complementar;

- na ausência de reserva constitucional, os conceitos e definições de outros

ramos do direito, se alterados de modo expresso pela legislação tributária – por meio

de lei complementar ou via lei ordinária, a depender da matéria - são considerados

com tais modificações, para efeitos tributários; se não alterados expressamente, são

interpretados tal como no ramo de origem.

Por isto o Código Civil, no que trata de matéria não reservada à lei

complementar (CTN, especialmente), e não conflita com disposição expressa da

legislação tributária, é importante para a interpretação na seara tributária, sendo aqui

aplicado. O mesmo vale para o restante da legislação civil e comercial esparsa, da

qual destacamos a Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76). 174

Isto porque o CTN contém normas de hierarquia superior às do Código Civil e

ao restante da legislação ordinária sobre matéria tributária. Assim, conflito entre e o

CTN e o Código Civil ou o restante da legislação ordinária tributária deve ser

solucionado por meio do critério hierárquico (lex superior derrogat inferiori). Quanto a

eventual conflito entre leis ordinárias dispondo sobre responsabilidade tributária e o

trato da matéria no Código Civil, se resolve com o emprego do critério da

especialidade (lex especialis derrogat generali).

No caso deste estudo, nos interessa de perto a legislação societária que

integra o Código Civil, por ter implicações na limitação da responsabilidade dos

sócios e administradores por dívidas da pessoa jurídica, inclusive as tributárias, bem

como o seu art. 50, que trata da desconsideração da pessoa jurídica (sobre este

último ver 3.3.5, adiante).

174 Neste sentido é que a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) informa, no seu art. 4º, § 2º, que
“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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2.3.3.3 Art. 50 do CC: meio residual de responsabilidade tributária dos sócios e
administradores de empresas

Observemos a dicção do art. 50 do Código Civil175 (negritos acrescentados):

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.

Este dispositivo legal estatui norma que prevê a desconsideração tanto na

hipótese de desvio de finalidade (teoria subjetiva), quanto na de confusão

patrimonial (teoria objetiva),176 a caracterizarem, um ou outro, abuso da

personalidade jurídica.

O art. 187 do Código Civil177 estabelece que o titular de um direito, ao exercê-

lo com abuso, ultrapassando os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela

boa-fé ou pelos bons costumes, comete ato ilícito. Assim, os sócios e

administradores de uma sociedade empresarial, quando se utilizam da

personalidade jurídica desviando-se dos objetos sociais da empresa ou misturando

o patrimônio dela com os seus patrimônios pessoais, sem dúvidas incorrem em

ilicitude, a justificar a desconsideração da personalidade da sociedade, nos termos

do art. 50 do CC.

Em tal situação descabe aplicar o art. 166, VI, do CC, segundo o qual é nulo o

175 O código Civil de 1916, no seu art. 20, informava que “As pessoas jurídicas têm existência
distinta da dos seus membros.” Referido artigo não tem equivalência no CC atual, embora isto não
signifique que a distinção entre pessoa jurídica e seus membros tenha sido abolida. A separação
continua, devendo ser desprezada quando houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
176 TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada-simulação-elusão
tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 467, tratando da questão, afirma com
propriedade o seguinte: “A lei civil recepciona, assim, tanto o principal critério da teoria subjetivista,
baseado no abuso de direito, quanto aquele da teoria objetivista, que exigia a demonstração da
confusão patrimonial, a depender do tipo de afetação sofrida por quem alegue.”
177 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.
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negócio jurídico que “tiver por objetivo fraudar lei imperativa.” Em vez de se decretar

a nulidade cabe considerar o negócio como se realizado pelos sócios, pessoas

físicas, em vez de pela pessoa jurídica, com todas as conseqüências daí advindas.

Para tanto o juiz (lembramos que o art. 50 do CC requer pronunciamento judicial)

poderá lançar mão do art. 170 do CC,178 de modo que, em vez de nulo, o negócio

realizado de direito pela pessoa jurídica subsistirá em nome das pessoas física, por

conter, de fato, as características de um negócio com estas últimas, e não com

aquela.

Dentre as conseqüências da desconsideração da personalidade jurídica, a ser

decretada necessariamente pelo Judiciário se amparada no art. 50 do CC, encontra-

se a responsabilidade dos sócios e administradores por tributos da pessoa jurídica,

que regra geral será sem benefício de ordem, nos termos do art. 124, parágrafo

único do CTN. Decretada a desconsideração os sócios e os administradores

responderão pelos tributos da pessoa jurídica de forma solidária, a não ser que o

pronunciamento judicial, no caso concreto, decida o contrário.

A hipótese do art. 50 do CC não se confunde com outras mencionadas no

tópico anterior, tampouco com as dos arts. 134 e 135 CTN, porque decorre de

aplicação direta da desconsideração da personalidade jurídica, a ser obtida na via

judicial. A autoridade administrativa, antes do provimento judicial, não poderá lançar

em nome das pessoas físicas dos sócios o crédito tributário cujo sujeito passivo,

inicialmente, é a pessoa jurídica. Por isto o artigo em comento do CC se constitui em

meio residual de responsabilidade tributária dos sócios e administradores, a ser

178 Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando
o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.
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empregado quando não houver um dispositivo mais específico, a exemplo dos arts.

134 e 135 do CTN e do art. 13 da Lei nº 8.620/93.

Também não se confunde o art. 50 do CC com o parágrafo único do art. 116

do CTN,179 introduzido pela Lei Complementar nº 104, posto que no CTN a

autoridade administrativa, e não a autoridade judicial, é quem promove a

desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de

dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza de elementos da obrigação

tributária decorrente. Referido parágrafo único está a depender de lei ordinária

regulamentadora, necessária à definição dos procedimentos a serem seguidos pela

autoridade administrativa, quando da adoção da desconsideração prevista.180

179 O art. 116 do CTN dispõe, verbis:
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos

praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária. (Parágrafo incluído pela LC nº 104, de 10.1.2001).
180 A MP nº 66/2002, nos seus arts. 13 a 19, pretendeu regulamentar o dispositivo. Todavia, quando
convertida na Lei nº 10.637/2002, que dispõe sobre a não-cumulatividade do PIS, tais artigos foram
expurgados.
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CAPÍTULO 3 - LIMITAÇÕES À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS

E ADMINISTRADORES

3.1 ASPECTOS A CONSIDERAR NA LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES, POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA

A personalidade jurídica da sociedade empresária, sendo distinta das

personalidades dos seus sócios, implica na separação patrimonial,181 a não permitir,

regra geral, que estes respondam por obrigações daquela. Mas, como já visto, tal

separação não é absoluta. Há possibilidade de desconsideração da personalidade

da pessoa jurídica – o que pode acontecer com relação a alguns atos ou negócios

jurídicos específicos (o mais comum), ou então com relação a todos os atos que a

envolve -, de modo a que os sócios respondam pelas obrigações da sociedade.

Contudo, a responsabilidade dos sócios por dívidas contratadas em nome da

sociedade pode acontecer independentemente da desconsideração. No campo

tributário, são exemplos de normas que atribuem responsabilidade aos sócios ou

administradores, mas prescindem da desconsideração, as normas relacionadas aos

seguintes dispositivos legais:182 arts. 10 e 16 do Decreto nº 3.708/19; arts. 134 e 135

do CTN; art. 158 da Lei nº 6.404/76; art. 8º do Decreto-Lei nº 1.736/79; art. 4º, §§ 1º

e 2º da Lei nº 6.830/80; e art. 13 da Lei nº 8.620/93.

Em tais situações, além da separação entre a personalidade jurídica da

sociedade empresária e as dos seus sócios, outros fatores ou circunstâncias ligados

à sociedade, à pessoa do sócio ou ainda às parcelas do crédito tributário,

181 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 2, p. 15.
182 Ver itens 2.3.3, retro - no qual transcrevemos os textos de leis referidos, ressalvando que eles
estão associados à teoria da desconsideração da personalidade jurídica apenas de modo indireto, - e
4.2, adiante - no qual tratamos especificamente dos arts. 134 e 135.
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contribuem para limitar a responsabilidade destes últimos. São os seguintes:

- tipo societário, pois a depender da forma como constituída a sociedade

empresária a responsabilidade dos sócios poderá ser ilimitada, mista ou limitada;

- condição da pessoa física, em relação à sociedade empresária – se

sócio administrador, sócio sem poder de mando ou apenas gerente não-sócio (este

último preposto permanente no exercício da empresa, nos termos do art. 293 do

CC);

- atuação da pessoa física (com culpa ou dolo), cuja investigação só não

se faz necessária se for o caso de responsabilidade tributária objetiva. Nas hipóteses

de responsabilidade subjetiva, há de se perquirir sobre a existência de culpa

(inclusive nas modalidades in eligendo e in vigilando) ou dolo dos sócios

administradores e dos gerentes (não sócios), a primeira necessária à

responsabilidade do art. 134 do CTN, e o dolo imprescindível nas hipóteses dos

seus arts. 135 e 137;

- abrangência da responsabilidade tributária com relação ao total ou

parte do crédito tributário, de modo a decidir se os sócios e administradores

respondem apenas pelo valor do tributo ou também pelas penalidades.

A cada um dos conjuntos de fatores ou circunstâncias acima corresponderá

um dos quatro itens seguintes deste capítulo, nos quais extrairemos conclusões a

serem empregadas mais adiante, no seguinte.

3.2 LIMITAÇÃO CONFORME O TIPO SOCIETÁRIO

O tipo societário limita a responsabilidade dos sócios por obrigações da
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sociedade empresária, incluindo os débitos tributários da pessoa jurídica. Assim,

carece sejam analisados, rapidamente, as diversas sociedades previstas no Código

Civil, de modo que a partir da responsabilidade atribuída de modo geral aos sócios

seja delimitada a responsabilidade tributária, classificada em ilimitada, mista ou

limitada, a depender do tipo societário.

Para tanto convém atentar que o Código Civil, no tocante à responsabilidade

tributária, contém normas gerais aplicáveis à espécie, que só não se aplicam quando

em conflito com normas especiais sobre o tema ou com o CTN.183

Também, e embora o Código Civil não mais adote tal classificação, se faz

necessário separar a sociedade empresária em de pessoas ou de capital, à vista do

art. 134, VII, do CTN, que só se aplica às primeiras.

3.2.1 Responsabilidade dos sócios conforme o tipo societário

O Código Civil divide as sociedades, inicialmente, em sociedades não

personificadas – que não possuem os seus atos constitutivos registrados – e

sociedades personificadas – com seus atos constitutivos submetidos aos registros

competentes.

As sociedades não personificadas são a sociedade em comum e a sociedade

em conta de participação. As personificadas são divididas em sociedade simples e

sociedades empresárias, estas subdivididas em cinco, que são seguintes: sociedade

em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade

anônima e sociedade em comandita por ações. À sociedade cooperativa se aplica

183 Ver item 2.3.3.2, retro.
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subsidiariamente a legislação da sociedade simples.

Como já dito no item 2.2, na sociedade em comum ou simplesmente

sociedade de fato tem-se a comunhão patrimonial, com todos os sócios

respondendo solidária e ilimitadamente entre si pelas obrigações sociais, incluindo

as tributárias. Além de todo o patrimônio especial da sociedade, do qual os sócios

são titulares em comum, também os patrimônios dos sócios respondem pelos

débitos tributários, não se aplicando com relação a estes o art. 989 do CC,184 em

virtude de que, nos termos do art. 123, as convenções particulares, relativas à

responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda

Pública. Na hipótese, a norma do CTN, especial (além de veiculada por lei com

eficácia de lei complementar), prevalece sobre a civil.

A solidariedade entre os seus sócios, todavia, comporta o benefício de ordem,

de modo que para o sócio que contratou em nome da sociedade em comum a

responsabilidade é direta, enquanto para os demais sócios (que não contrataram

em nome da sociedade de fato) a solidariedade é subsidiária, isto é, primeiro são

atingidos os bens que possam ser atribuídos à sociedade de fato, depois os bens

dos seus sócios, que entre si respondem ilimitadamente.

Na sociedade em conta de participação de que tratam os arts. 991 a 996 do

Código Civil, como a atividade social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo,

em seu nome individual e sob sua própria exclusiva responsabilidade, os sócios

ocultos ou participantes não possuem qualquer responsabilidade perante terceiros.

Assim, a responsabilidade tributária recai unicamente sobre o sócio ostensivo, de

forma pessoal e ilimitada. Isto apesar dos resultados serem apurados

184 Art. 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios,
salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça
ou deva conhecer.
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separadamente dos demais resultados do sócio ostensivo, já que para fins tributários

a sociedade em conta de participação foi equiparada à pessoa jurídica.185 A

tributação em separado, bem como a inscrição no CNPJ, não implica, todavia, em

personificação da sociedade em conta de participação. 186

Pode ocorrer, no entanto, de um sócio participante tomar parte nas relações

com terceiro, atuando como se fosse sócio ostensivo. Neste caso, então, e desde

que o Fisco consiga provar a atuação do sócio oculto, caberá lhe atribuir

responsabilidade tributária, de forma solidária com o sócio ostensivo (CC, art. 993,

parágrafo único).

Quanto às sociedades personificadas, inicialmente ressaltamos que a

sociedade simples pode ser constituída segundo um dos tipos da sociedade

empresária, quando então será regida pelas normas aplicáveis ao tipo adotado, em

vez de pelas normas daquela (art. 983 do CC). Regra geral a responsabilidade de

cada sócio é limitada à sua quota no capital social, a não ser que o contrato social

disponha o contrário.187 Assim também com relação à responsabilidade tributária,

que só passa a ser do sócio na ocorrência de culpa ou dolo, ressalvada a

possibilidade de o contrato social estabelecer responsabilidade subsidiária dos

sócios com relação às obrigações sociais, o que também se aplicaria aos tributos.

Nas sociedades personificadas, em virtude da autonomia patrimonial os

185 Ver item 2.1, retro, no qual vimos que, regra geral, o sujeito passivo da obrigação jurídico-tributária
é pessoa dotada de personalidade jurídica. Todavia, há diversas exceções, dentre elas a sociedade
em conta de participação.
186 Tal equiparação, para fins da legislação do Imposto sobre a Renda, começou a vigorar em 1987,
consoante os arts. 7º do Decreto-Lei nº 2.303/86 e 3º do Decreto-Lei nº 2.308/86, sendo que a partir
de 2001 os resultados da sociedade em conta de participação podem ser apurados pelo lucro
presumido como informa a IN SRF nº 31/2001. Quanto ao CNPJ, a IN SRF nº 179/87, no seu item 4,
determinava a não inscrição (à época, CGC). Atualmente, conforme a IN SRF nº 568/05, as pessoas
jurídicas por equiparação, dentre elas a sociedade em conta de participação, são obrigadas, sim, à
inscrição no CNPJ.
187 O art. 997, VIII, do CC, estabelece que o contrato da sociedade simples mencionará “se os sócios
respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.”
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sócios não respondem pelas obrigações sociais. Esta é a regra geral, que no

entanto é mitigada pelo art. 1.024 do Código Civil, a informar o seguinte: “Os bens

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

depois de executados os bens sociais.”188

A subsidiariedade do artigo em comento não se aplica, contudo, nas

situações em que a personalidade da pessoa jurídica é desconsiderada, ou quando

é atribuída ao sócio responsabilidade direta e pessoal.

Exemplo de responsabilidade direta e pessoal temos no art. 1.009 do CC, que

prevê, para a hipótese de distribuição de lucros ilícitos ou fictícios, a

responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem, bem como dos

sócios que os receberem, quando estes conhecerem ou tiverem o dever de

conhecer da ilegalidade realizada. Apenas se o sócio receber o valor de boa-fé e

não tiver qualquer responsabilidade na distribuição de lucros é que não haverá

solidariedade no tocante ao crédito tributário subtraído. Quanto ao administrador,

responde no mínimo por culpa (imperícia), já que era seu dever conhecer da

possibilidade (ou impossibilidade) de distribuição de lucros.

Respeitada a autonomia patrimonial, o benefício de ordem estabelecido no

referido artigo se aplica a todas as sociedades personificadas e deve ser conjugado

com a responsabilidade que vigora em cada um dos cinco tipos societário da

sociedade empresária, a saber:

188 Em consonância com o art. 1.024 do CC, o art. 596 do CPC, cujo caput informa:
“Art. 596. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão nos
casos previstos em lei; o sócio, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir que sejam
primeiro excutidos os bens da sociedade.”
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- sociedade em nome coletivo: responsabilidade ilimitada e solidária de todos

os sócios, perante terceiros (CC, art. 1.039);

- sociedade em comandita simples e sociedade em comandita por ações:

responsabilidade mista, em que os administradores (os comanditados da primeira,

necessariamente pessoas físicas, e os acionistas diretores da segunda) respondem

de modo ilimitado, e os sócios capitalistas (os comanditários da comandita

simples, a não ser que pratiquem atos de gestão, quando também assumem

responsabilidade ilimitada, e os acionistas que não participam da administração da

comandita por ações) têm sua responsabilidade limitada ao valor das quotas ou

ações subscritas ou adquiridas (CC, arts. 1.045, 1.047, 1.090 e 1.091);

- sociedade limitada e sociedade anônima: responsabilidade limitada para

todos os sócios, ao valor das quotas (na limitada há solidariedade entre os sócios,

no que respondem pela integralização de todo o capital social) ou das ações

subscritas ou adquiridas.

3.2.2 Sociedade de pessoas e sociedade de capital

O art. 134, VII, do CTN, estabelece responsabilidade tributária subsidiária

para “os sócios, na liquidação de sociedade de pessoas.” Por si só esse artigo já

justifica a adoção da classificação entre sociedade de pessoas e sociedade de

capital. É o que faremos neste tópico, com vistas a determinar em qual das duas

espécies se classifica cada sociedade empresária. E face às divergências em torno

da sociedade limitada, a ela será dado enfoque especial, para ao final a

classificarmos como sociedade de pessoa, exceto se o contrato social dispuser no

sentido de que a alienação de quotas independe de autorização dos demais sócios.
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A escolha dos critérios para qualquer classificação sempre tem uma dose de

discricionariedade. A depender da finalidade de cada estudo, pode ser adotado um

critério ou outro. Por isto é que Roque Carraza, com esteio no em Agustín Gordillo,

afirma que “não há classificações certas ou erradas, mas classificações mais úteis e

menos úteis.”189

Na classificação ora adotada, o critério é o destaque maior para as pessoas

dos sócios, ou para o capital social. Ou, como afirma Fábio Ulhoa Coelho, “o grau de

dependência da sociedade em relação às qualidades subjetivas dos sócios”.190

Sociedade de pessoas é aquela constituída com base nas qualidades pessoais dos

sócios, enquanto sociedade de capital é a formada tendo em conta a capacidade de

investimento ou capital dos mesmos.191

Embora seja certo que nenhuma sociedade prescinde de nenhum dos dois

elementos (sócios e capital), em algumas (como as de prestação de serviços

profissionais) a presença dos sócios é mais importante, enquanto noutras (como a

sociedade anônima) é o capital que importa mais.

Como não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de

natureza científica, literária ou artística (CC, art. 966, parágrafo único), a sociedade

simples, pelo menos quando não adotado um dos tipos societários da sociedade

empresária, deve ser classificada como sociedade de pessoas. A referendar tal

classificação, o art. 1.003 do CC estabelece que para a cessão total ou parcial de

quota da sociedade simples é imprescindível o consentimento de todos os demais

sócios. Do contrário a cessão será ineficaz. Assim, na sociedade simples não é

189 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros,
1994. p. 275.
190 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 2, p. 24.
191 CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo código civil. Rio de Janeiro: Renovar,
2003. p. 51.
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permitida a cessão de parte do capital social a sócio novo, sem que as qualidades

deste sejam avaliadas e a sua entrada na sociedade seja referendada pelos que

permanecem. É diferente do que ocorre na sociedade anônima, na qual as ações

são vendidas a terceiros sem necessidade de aprovação pelos demais acionistas.

Quanto às sociedades empresárias, afora a limitada, tem-se o seguinte:192

- sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita simples são

sociedades de pessoas (CC, arts. 1.003, 1.040 e 1.046, parágrafo único);

- sociedade anônima e em comandita por ações são sociedades de capital.

Quanto à sociedade limitada, a doutrina diverge quanto à sua classificação.

Para uns, como Waldemar Ferreira, Cunha Peixoto e Fran Martins, é sociedade de

pessoas ou intuitu personae.193 Para outros, a exemplo de Eunápio Borges e

Francisco Campos, trata-se de sociedade de capital.194

A jurisprudência, por sua vez, se inclina por uma posição intermediária,

segundo a qual a sociedade limitada deve ser classificada como mista, sendo de

pessoa ou de capital a depender do contrato social.

No Recurso Extraordinário nº RE 70.870-SP195, julgado pela Primeira Turma

192 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 2, p. 25.
193 Para um breve apanhado das correntes personalistas, ver REQUIÃO, Rubens. Curso de direito
comercial. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 1, p. 336-338. Também para Requião a sociedade limitada é
de pessoas, embora “os sócios na elaboração do contrato social, lhe podem dar um cunho
capitalístico, quando permitem a cessão de cota a estranhos, sem a necessária anuência dos
demais.”
194 Para um resumo das posições capitalistas, ver MARANGONI, Luiz Gabriel Silva. A sociedade
por quotas de responsabilidade limitada e sua dissolução sob o enfoque material e
processual. 2001. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de Franca, 2001, p. 29-33.
195 “SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXECUTIVO FISCAL CONTRA OS SOCIOS.
1. A SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE E MISTA E NÃO DE PESSOAS. 2. SE
EXTINTA, O EXECUTIVO FISCAL, PELAS DIVIDAS DELA, SÓ PODERA ATINGIR OS BENS DOS
SOCIOS SE VERIFICADAS AS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS DOS ARTS. 134 E 135, DO
CTN (LEI (LEI 5.172/66). 3. "O RESPONSÁVEL, NA FORMA DA LEI", - A QUE SE REFERE O ART.
4, V, DO D. - LEI 960/38, HÁ DE SER UM DOS INDICADOS COMO TAIS PELO C.T.N.” (STF, 1ª
Turma, RE 70870/SP, julgamento em 08/06/1973, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, unânime. Disponível
em: www.stf.gov.br. Acesso em: 23 janeiro 2005).
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do STF em 1973 à unanimidade, o relator, Ministro Aliomar Baleeiro, entendeu que a

sociedade por quotas de responsabilidade limitada não se enquadra no inc. VII do

art. 134 do CTN, porque não se constitui exclusivamente intuitu personae.

Reportando-se ao Decreto-Lei nº 852/38 - que modificou o Código de Águas

estabelecido pelo Decreto nº 24.643/34 e no seu art. 7º adotou a classificação das

sociedades em de capital, mistas ou de pessoas, e enquadrou as sociedades por

quotas de responsabilidade limitada como mistas -, Baleeiro afirma que, embora a

classificação tríplice não tenha sido adotada pela melhor doutrina, como a de

Vivante e J. X. Carvalho de Mendonça, de todo modo deve prevalecer, por via de

interpretação analógica e sistemática, a divisão do legislador.

O STJ, por sua vez, já decidiu pela aplicação do art. 134, VII, do CTN à

sociedade limitada, sem maiores questionamentos quanto à sua exata

classificação.196

Como já antecipado, para nós a sociedade limitada deve ser classificada

como sociedade de pessoas, a não ser que o contrato estabeleça, expressamente,

que a transferência de quotas pode se dar independentemente de anuência dos

demais sócios. É que, conforme o art. 1.053 CC, na omissão da legislação civil e

No Recurso Extraordinário nº 76.710-AM Baleeiro voltou a consignar que a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada é mista (STF, 1ª Turma, RE 76710/SP, julgamento em 11/12/1973, Rel.
Min. Rodrigues Alckmin, por maioria de votos. Disponível em: www.stf.gov.br. Acesso em: 23 janeiro
2005).
Antes desses dois julgados de 1973, o Min. do STF Nelson Hungria, em 1958, na relatoria do Recurso
Extraordinário nº 34.680, teceu comentários sobre a questão afirmando o seguinte: “Sou contrário à
tese de que, ainda no silêncio do contrato, são intransferíveis ou inalienáveis e, portanto,
impenhoráveis, as quotas na sociedade de responsabilidade limitada, sem o consentimento de todo
os quotistas. Quando, porém, existe cláusula expressa proibindo a transferência sem o placet
anuência de todos os sócios – o que imprime à sociedade limitada um caráter predominantemente
pessoal, é forçoso admitir a inalienabilidade relativa ...” (STF, 1ª Turma, RE 34.680/SP, julgamento
em 27/01/1958, Rel. Min. Nelson Hungria, unânime, com sublinhados no original. www.stf.gov.br.
Acesso em: 23 janeiro 2005).
196 STJ, 1ª Turma, REsp 728461/SP, julgamento em 06/12/2005, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
unânime. Acesso em: 23 junho 2006.
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comercial a limitada é regida pelas normas da sociedade simples, e esta é,

indiscutivelmente, uma sociedade de pessoas. Somando a isto, o art. 1.057 do

mesmo Código, ao tratar da transferência de quotas, determina que, na omissão do

contrato da sociedade limitada o sócio só pode ceder sua quota a estranho “se não

houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.” Se a oposição

de 25,01% (vinte e cinco zero vírgula um por cento) já é suficiente para impedir a

transferência de quotas a terceiro, a sociedade limitada assume caráter

predominantemente pessoal, ressalvada a possibilidade de o contrato dar-lhe cunho

de sociedade de capital.

Atento ao art. 1.057 do CC, Fábio Ulhoa Coelho, na esteira de Waldemar

Ferreira e Rubens Requião, afirma que as limitadas, “quando os sócios não

contrataram em sentido diverso, conferindo-lhes de forma expressa o perfil

capitalístico, devem ser reputadas de pessoas.”197

Aqui cabe observar que, enquanto o art. 18 do Decreto nº 3.708/1919 previa

para a sociedade limitada a regulação supletiva pelas disposições das sociedades

anônimas, no que não houvesse regulamentação no contrato social, o Código Civil,

posterior, no seu art. 1.053 adotou solução inversa: o contrato poderá prever a

regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima, mas

não o fazendo deve prevalecer a legislação civil, primeiro os arts. 1.052 a 1.087,

que compõem o capítulo dedicado à sociedade limitada, e de forma subsidiária as

disposições sobre a sociedade simples (arts. 997 a 1.038).

197 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 2, p. 374.
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3.3 DISTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES E DA DOS
SÓCIOS

Independentemente do tipo societário, outro fator importante a considerar na

apuração da responsabilidade tributária dos sócios e administradores é a condição

da pessoa física, em relação à sociedade (além de como atuou em cada caso – se

com culpa ou dolo -, a ser analisado no próximo item).

A responsabilidade é diferente, conforme a pessoa seja 1) sócio e

administrador (ou diretor); 2) sócio capitalista, sem poder de mando; ou 3) gerente

ou administrador não-sócio.

Antes de tratarmos da responsabilidade de cada um deles, justificamos a

nomenclatura acima.

O Código Comercial, na sua Primeira Parte, revogada expressamente pelo

art. 2.045 do Código Civil, se referia aos sócios gerentes e aos sócios não

gerentes.198 Também o Decreto nº 3.708/19, tratando da sociedade por quotas de

responsabilidade limitada (atual sociedade limitada, simplesmente) emprega a

expressão sócios gerentes.199 Já a Lei nº 6.404/76 se refere aos sócios diretores ou

gerentes.200

O Código Civil, diferentemente, considera gerente “o preposto permanente no

exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial ou agência”,201 e passou

a se referir aos sócios que administram a sociedade como diretores ou

administradores. Para este não emprega mais o termo gerente.

198 No C Com., a expressão sócio-gerente, no plural ou no singular, é empregada nos arts. 36, 293,
309, 316, 321, 327, 328, 344.
199 No Decreto nº 3.708/19 a expressão é empregada nos arts. 3º, 10 , 12 e 13.
200 Arts. 281, 282 e 283 da Lei nº 6.404/76.
201 CC, art. 1.172.



127

Em consonância com o Código Civil, reservamos a expressão gerente para o

administrador não-sócio, e as expressões diretor ou administrador para o sócio

que participa da administração.

Ao lado do gerente atuam na sociedade empresária outros prepostos, como

os contabilistas e seus auxiliares, todos eles respondendo pessoalmente perante o

preponente pelos atos culposos, e perante terceiros, solidariamente com o

preponente (os gerentes ou administradores), pelos atos dolosos, nos termos do

parágrafo único do art. 1.177 do CC.

Assim, segundo a legislação civil os contabilistas e demais auxiliares da

empresa só respondem ao Fisco (um dos terceiros a que se refere o parágrafo único

do art. 1.171 do CC) quando atuarem com dolo. Mas, como esses profissionais

respondem em solidariedade com os sócios administradores ou os gerentes (não

sócios) que os nomearam, nas condutas dolosas a responsabilidade pelo crédito

tributário da pessoa jurídica atinge a todos, exceto os sócios que não participam da

administração. Estes, a dependerem da condição em relação à sociedade

empresária, só respondem pelo crédito tributário na hipótese de responsabilidade

objetiva.

O parágrafo único do art. 1.177 do CC, no que encerra norma segundo a qual

os prepostos respondem perante terceiros, solidariamente com o preponente, por

atos dolosos, é compatível com o art. 135, II, do CTN, a determinar que a

responsabilidade tributária é pessoal dos mandatários, prepostos e empregados.

Maior do que a responsabilidade dos nomeados é a responsabilidade dos

seus proponentes, sejam eles sócios administradores ou gerentes não sócios. Na

qualidade de administradores, ambos respondem por dolo ou culpa, na proporção

dos seus atos.
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A diferença entre a responsabilidade de sócios administradores e a de

gerentes (não sócios) ocorre quando não se trata de atos relacionados à

administração. Os primeiros, a depender do tipo societário, respondem por débitos

da pessoa jurídica de forma ilimitada ou limitada. Na responsabilidade limitada, por

exemplo, a responsabilidade restringe-se ao valor de suas quotas, após

integralizado todo o capital, ou ao montante total subscrito, antes da integralização

total.202 No caso de responsabilidade tributária, o inc. VII do art. 134 do CTN

estabelece hipótese que só atinge o sócio (na liquidação de sociedade de pessoas).

3.4 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA OU SUBJETIVA

A circunstância de a pessoa física ter atuado com culpa ou dolo também é

importante para caracterização de responsabilidade por débitos tributários que, na

origem, pertenciam somente à pessoa jurídica.

Apesar de a responsabilidade tributária não dever ser confundida nem com a

responsabilidade civil nem com a penal, na forma do exposto anteriormente203,

também pode ser objetiva ou subjetiva.

O art. 136 do CTN,204 ao estipular que a responsabilidade (sentido lato sensu)

por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente (quem

praticou o ato) ou do responsável (contribuinte, substituto tributário ou responsável

por transferência, pois o termo novamente é empregado no sentido largo), informa

que no geral as infrações tributárias independem de qualquer subjetividade. Assim,

202 Cf. o art. 1.052 do CC, que repete norma inserta no art. 2º do Decreto nº 3.708/19, na sociedade
limitada todos os sócios respondem, solidariamente, pela integralização do total do capital social.
correspondente ao p
203 Ver item 1.3, retro.
204 No item 5.5 tratamos com mais detalhes deste dispositivo, diferenciando o ilícito tributário do ilícito
penal para cuidarmos especificamente do art. 137 do CTN.
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qualquer atraso no recolhimento de tributo, seja qual for a motivação, é sancionado

com multa. De igual modo, para o descumprimento de uma obrigação acessória

também é cominada multa, independentemente de qualquer subjetividade.

Referido art. 136, embora estabeleça norma geral que adota a teoria

objetiva205 da responsabilidade para as infrações tributárias, comporta inúmeras

exceções, como o início de sua redação indica (“Salvo disposição de lei em

contrário...”). Por isto é que nas hipóteses de responsabilidade subjetiva há de se

perquirir sobre a existência de culpa ou dolo dos sócios administradores e dos

gerentes, a primeira na responsabilidade do art. 134 do CTN, o dolo nas hipóteses

do art. 135 e 137 do mesmo Código, como será visto mais adiante.

O CC também contém normas aplicáveis à responsabilidade tributária dos

administradores, para as quais há necessidade de se investigar o dolo ou a culpa.

Como já visto no item anterior, o parágrafo único do art. 1.177 do CC206

contempla norma aplicável aos créditos tributários, pela qual os prepostos

(profissionais liberais contratados, empregados, etc) da sociedade civil ou sociedade

empresária respondem pelos créditos tributários, quando agirem com dolo,

solidariamente com os administradores (os preponentes).

Por outro lado, o caput do mesmo artigo informa que, na inexistência de dolo

por parte dos prepostos, a escrituração fiscal e contábil por eles confeccionada

produz os mesmos efeitos como se fosse feita pelos administradores. Ou seja, os

205 Para um resumo das posições de diversos autores sobre este artigo 136 do CTN, ver VILLELA,
Gilberto Etchaluz. A responsabilidade tributária: as obrigações tributárias e responsabilidades:
individualizadas, solidárias, subsidiárias individualizadas, subsidiárias solidárias. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2001. p. 123-126.
206 Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos
encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos
efeitos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis,
perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente,
pelos atos dolosos.
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administradores são responsáveis pelos atos dos seus nomeados. Na hipótese,

trata-se de responsabilidade por culpa in eligendo e culpa in vigilando.

Se numa sociedade limitada o sócio quotista escolhe mal o gerente, deve ser

responsabilizado (culpa in eligendo). Do mesmo modo, se deixa de observar a

atuação do gerente designado (culpa in vigilando).207 Daí a solidariedade estatuída

no parágrafo único do art. 1.177 do CC, plenamente aplicável à responsabilidade

tributária.

Quanto à culpa por negligência (atuar de menos, sem adotar as medidas

necessárias) ou por imprudência (agir com excesso, sem a precaução razoável que

o senso comum recomenda), o art. 1.011 do CC dispõe que “O administrador da

sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que

todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios

negócios.”208

Somente a culpa por imperícia é que julgamo-la impossível de ser atribuída a

todo e qualquer administrador, posto que para ser diretor, administrador ou gerente

de empresa não há necessidade de habilitação. Se o administrador é um profissional

do mercado, todavia, atuando na condição administração de empresas, cremos lhe

possa ser atribuída também a culpa por imperícia, além da culpa por negligência ou

ou imprudência.

Agora dispondo sobre condutas culposas em geral, mencionamos o art. 1.016

do mesmo Código, a informar que “Os administradores respondem solidariamente

perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas

funções.”

207 MURTA, Antônio Carlos Diniz. Responsabilidade tributária dos sócios: sociedade por quotas
de responsabilidade limitada. Belo Horizonte: Del Rey; Fumec, 2001. p. 107-109.
208 Caput do art. 1.011 do CC.
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No tocante às condutas dolosas que acarretam a responsabilidade dos

administradores, cabe mencionar os art. 1.009 do CC (distribuições de lucros ilícitos

ou fictícios).

Se os arts. 1.009, 1.011, 1.016 e 1.177 do CC são normas gerais, aplicáveis à

sociedade simples, bem como às sociedades empresárias limitadas,209 em nome

coletivo e em comandita simples210 (nesta aos sócios comanditados), para as

sociedade anônima temos os art. 117, § 1º, “d”, e 163, I, da Lei nº 6.404/76,211

alusivos, respectivamente, à culpa in eligendo do acionista controlador e à culpa in

vigilando dos membros do conselho fiscal.

Nas hipóteses de responsabilidade subjetiva, as circunstâncias de dolo ou

culpa hão de ser comprovadas em cada caso, para ensejarem a transferência da

responsabilidade da pessoa jurídica (sujeito passivo direto), à pessoa física do sócio

administrador ou gerente (responsável tributário por transferência). Requer-se seja

provada a culpa, ao menos, e o liame entre a atuação do sócio e o descumprimento

da obrigação tributária.

Para tanto, numa situação de gestão temerária, por exemplo - quando a

209 A 1ª Turma do STJ já decidiu que o art. 1.016 do CC se aplica à sociedade limitada, em função
do art. 1.053 do mesmo Código, cf. REsp 811692, julgamento em 06/04/2006, Min. José Delgado,
unânime. www.stf.gov.br. Acesso em: 23 junho 2006.
210 Os arts. 1.009, 1.011 e 1.016, que fazem parte do capítulo referente à sociedade simples, são
aplicáveis à sociedade em nome coletivo, aos sócios comanditados da sociedade em comandita
simples e à sociedade limitada por remissões (ao capítulo da sociedade simples) existentes nos arts.
1.040, 1.046 , parágrafo único, e 1.053, respectivamente. O art. 1.177, por sua vez, é dispositivo geral
que integra a seção relativa ao contabilista e outros auxiliares da empresas em geral, tratados sob o
título de institutos complementares (Título IV do Livro II, este referente ao direito de empresa.
211 Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso
de poder.

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder:
(...)
d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente;
(...)
Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e

estatutários; (redação original).
I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o

cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (redação dada pela Lei nº 10.303/2001).
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empresa é administrada de modo a lhe causar prejuízos e levá-la à insolvência -, há

relação entre os atos ou omissões do administrador e o não pagamento do crédito

tributário. Daí a responsabilização do administrador.

A depender de cada situação em particular, cabe ainda investigar o resultado

da conduta do administrador, para se saber se foi prejudicial ou não à empresa, e se

foi em proveito próprio do administrador. Daí a necessidade de se interpretar o art.

135 do CTN levando-se em conta a atuação do administrador e as circunstâncias de

cada caso, de forma a se extrair dele várias normas jurídicas, conforme faremos no

último capítulo deste trabalho.

3.5 RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIAS,

INCLUINDO OU NÃO PENALIDADES

Após analisados os delimitadores da responsabilidade tributária dos sócios e

administradores, relacionados à sociedade (tipo societário) e à pessoa do sócio

(situação perante a sociedade e atuação com culpa ou dolo), tratamos neste tópico

da abrangência dessa responsabilidade, no que refere ao montante da obrigação

tributária principal. Vamos investigar quando a responsabilidade deve englobar 1)

todo o montante do crédito tributário, incluindo o valor do tributo, juros de mora e

multas de mora ou de ofício, ou se limita ao 2) valor do primeiro, mais juros de mora

(sem incluir uma das penalidades).

A investigação se justifica, mais uma vez, à vista do que dispõe a norma

jurídica tributária. O art. 134, ao tratar da responsabilidade subsidiária dos

administradores e sócios (nas sociedades de pessoas) por créditos tributários da

pessoa jurídica, se refere tão-somente à obrigação principal, sendo que o seu
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parágrafo único ainda informa que tal responsabilidade “só se aplica, em matéria de

penalidades, às de caráter moratório”. O art. 135, diferentemente, alude às

obrigações tributárias, no plural, a englobarem além da principal as acessórias.

A referência à obrigação principal significa que a responsabilidade do art. 134

não inclui o valor da multa pelo descumprimento de obrigação acessória,212

penalidade que não confunde com a multa de mora aplicável no atraso de tributo

(inadimplemento da obrigação principal). Por outro lado, do montante total referente

à obrigação principal (tributo, mais juros de mora, mais multa de mora ou multa de

ofício, uma ou outra, alternativamente) os administradores e sócios só são

responsáveis, consoante a norma do art. 134, parágrafo único, pela multa de

mora.213

No art. 135 a responsabilidade é mais abrangente, por atingir a penalidade

pelo descumprimento de obrigação acessória e, na obrigação principal, incluir a

multa de ofício, que como se sabe é mais gravosa do que a de mora.

Os artigos do CTN, no que tratam da responsabilidade tributária, também se

reportam às diversas parcelas que compõem o montante da obrigação tributária. Ora

se referem ao valor do crédito tributário como um todo (arts. 128, 129, 130, 135, nos

quais vem expressa a locução, e 136 e 137, estes com referência implícita, por

disporem sobre responsabilidade por infrações), ora ao do tributo, apenas (arts. 131,

132, 133), ora ao do tributo acompanhado da multa de mora (art. 134, que como

visto acima só inclui a multa de mora). 214

As expressões utilizadas, numa interpretação literal, devem ser lidas como se

212 Ver item 4.3, adiante.
213 Para diferença entre multa de mora e multa de ofício, bem como circunstâncias de suas
aplicações, ver item 1.4.5, retro.
214 Quanto ao art. 138, dele já tratamos no item 1.4.5.
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referindo aos valores seguintes: 215

- “crédito tributário” engloba todos os valores concernentes à obrigação

tributária: além do valor do tributo (principal), o dos juros e o das penalidades (multa

de mora ou de ofício);

- “tributo” quer dizer valor principal, com inclusão dos juros de mora (mas não

das penalidades), se o recolhimento for efetivado após o prazo de vencimento (os

juros são aplicados em decorrência da mora, simplesmente, não se confundindo

com penalidade);

- “penalidade” refere-se à multa oficio ou à multa de mora (uma ou outra),

embora saibamos que outras penas, como a de apreensão e perdimento de

mercadoria também são utilizadas em menor grau.

Atentos às conotações acima, e sem descuidarmos da interpretação

sistemática – que podem alterar o significado literal de cada expressão, a depender

da norma jurídica construída a partir de diversos dispositivos de leis -, é que

interpretaremos os arts. 134 e 135 do CTN, que encerram as questões centrais do

nosso trabalho.

A mesma atenção deve ser dada na interpretação dos demais artigos do CTN

que tratam da responsabilidade tributária (sentido largo).

Assim, a substituição tributária (art. 128), por se constituir em sujeição passiva

215 Ives Gandra da Silva Martins, comentando as expressões, afirma: “... o legislador pátrio não
utilizou, de forma perfunctória e superficial, os termos crédito tributário, obrigação tributária, tributo e
penalidade, o que vale dizer ter sempre deles ter feito uso, por intenção específica, mais ou menos
abrangente (....). Assim é que que sempre que quis o legislador transferir ao responsável o dever de
pagar tributo e penalidade fez expresso uso da expressão obrigação tributária (art. 135) ou ao falar de
obrigação principal (art. 134) houve por bem esclarecer, em face de ser a penalidade pecuniária
também obrigação principal, que apenas aquelas de caráter moratório seriam transferíveis (...).
Quando pretendeu o legislador falar de penalidades, de penalidades falou. Quando pretendeu falar de
tributos, só de tributos falou. Quando pretendeu falar de penalidades e tributos, de obrigação
tributária falou. (MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Responsabilidade tributária. 2. tir. São
Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária: Resenha Tributária, 1990, p. 28-29. (Caderno de
Pesquisas Tributárias, v. 5).
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direta, abrange a totalidade do crédito tributário. O substituto tributário assume o

lugar do contribuinte plenamente e de antemão, arcando com o valor principal do

tributo acrescido dos consectários legais, se for o caso.

Quanto ao art. 130, que trata da responsabilidade dos sucessores pelos

tributos relativos aos imóveis adquiridos, inclui todo o crédito tributário porque o

sucessor deve observar, antes da aquisição, a quitação dos tributos, como

demonstra a redação do caput desse artigo, in fine (“... salvo quando conste do título

a prova de sua quitação.”). Há solidariedade, sem benefício de ordem, entre o

sucessor adquirente e o tabelião, escrivão e demais serventuários do cartório de

imóveis, de modo a responsabilizar todos pelo crédito tributário, caso não

averiguada a liquidação do crédito tributário de períodos anteriores.

O inciso I do art. 131, ao tratar da responsabilidade do adquirente ou

remitente, também abrange o total do crédito tributário, inclusive penalidade, embora

uma interpretação literal, apenas, nos leve a entendimento diferente já que

empregada a expressão “tributos”, e não crédito tributário ou obrigação tributária.

Mas o inc. I do art. 131 estaria melhor posicionado no art. 130, como já dito no

item 1.4.4. É que o remitente ou o adquirente de bens também deve observar, por

ocasião da remição ou aquisição, a quitação dos tributos relativos aos bens, tal

como acontece na aquisição dos imóveis referidos no art. 130.216

216 Uma interpretação histórica ajuda a compreender que o legislador originário do CTN também
pretendeu estabelecer norma idêntica do art. 130, ao inc. I do art. 131. É que tanto no anteprojeto do
CTN elaborado por Rubens Gomes de Sousa – no qual o artigo correspondente ao art. 131 do CTN
era o art. 243 -, quanto no projeto remetido ao Congresso Nacional – no qual o artigo correspondente
era o 167 -, o inc. I se referia à responsabilidade pessoal do sucessor quando não observada a
prova de quitação de todos os tributos (no anteprojeto o art. 243 continha remissão ao art. 237, e
no projeto o art. 167 remetia ao art. 159, cf. TRABALHOS da comissão especial do código tributário
nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Fazenda, 1954. p. 66-67, 326-327). Na redação original do
CTN, por sua vez, o art. 131, I, responsabilizava pessoalmente “o adquirente ou remitente, pelo
tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, com observância do disposto no art. 191.” (a
parte final, em negrito, foi suprimida pelo art. 4º, II, Decreto-Lei nº 28, de 14/11/1966. Ora, o art. 191
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Chegamos a esta interpretação levando em conta que os imóveis referidos no

art. 130 também são “bens” a que se refere o art. 131 (este abrange tanto os imóveis

quanto os móveis), e por não vislumbrarmos nada que diferencie a remição ou

aquisição do inc. I em comento, da aquisição do art. 130, a justificar o tratamento

diferenciado quanto à responsabilidade.

Por que um imóvel, por exemplo, quando adquirido (art. 130), acarretaria a

responsabilidade do sucessor sobre o total do crédito tributário, mas na remição do

mesmo imóvel a responsabilidade se limitaria ao valor do tributo (art. 131, I)? Ou por

que um bem móvel adquirido (art. 131, I) ensejaria a responsabilidade do sucessor

somente com relação ao valor do tributo, mas na aquisição de um imóvel a

responsabilidade recairia sobre o total do crédito tributário? A nosso ver as duas

situações não contêm diferenças a justificar o tratamento distinto em termos de

responsabilidade do sucessor.

Por isto interpretamos aquisição ou remição de bens imóveis ou móveis do

inc. I do art. 131 tal como a aquisição dos imóveis do art. 130, de modo que a

responsabilidade recaia sobre a totalidade do crédito tributário.

Diferentemente acontece nos incisos II e III do art. 131, nos quais a

responsabilidade do espólio e sucessores por morte se restringe ao valor principal

do tributo (acrescido dos juros de mora pelo pagamento com atraso).217 A exclusão

de penalidades se justifica porque os herdeiros não possuem qualquer

do CTN alude exatamente à “prova de quitação de todos os tributos”, de forma idêntica ao que
constava anteriormente, tanto no anteprojeto quanto no projeto.
217 O STF já tratou da questão, cf. ementa seguinte:
“MULTA. TRIBUTO. RESPONSABILIDADE DO ESPOLIO. NA RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA
DO ESPOLIO NÃO SE COMPREENDE A MULTA IMPOSTA AO ‘DE CUJUS. TRIBUTO NÃO SE
CONFUNDE COM MULTA, VEZ QUE ESTRANHA AQUELE A NATUREZA DE SANÇÃO
PRESENTE NESTA.” (STF, 2ª Turma, RE 95213, julgamento em 11/05/1984, relator para o acórdão
Min. Francisco Rezek, maioria. www.stf.gov.br. Acesso em: 13 maio 2005. O único voto vencido, do
Min. Decio Miranda, julgou cabível a penalidade aplicada ao espólio por entender que a única
limitação que o CTN contempla seria a de que a responsabilidade não ultrapasse o “montante do
quinhão, do legado ou da meação”, conforme o inc. II do art. 131.
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responsabilidade pelo evento morte.

A exclusão de penalidades se aplica aos fatos geradores anteriores à

sucessão,218 posto que, após, com a abertura da sucessão e com relação aos fatos

geradores supervenientes, o espólio ou os herdeiros se tornam contribuintes (não

mais responsáveis por transferência, como ocorre com relação aos fatos geradores

anteriores).

Quanto aos arts. 132 e 133, também só abrangem o valor do tributo, exceto

se o lançamento ocorrer antes da sucessão, ou o lançamento que nele culminou

tenha se iniciado antes da sucessão. É que em tais hipóteses a sucessora já tinha

conhecimento da penalidade aplicada à sucedida, sendo o débito tributário desta

simplesmente repassado à sucessora.

Aqui não se cogita de uma terceira hipótese, que é a de conluio entre a

empresa sucedida e a sucessora, com o intuito de eximir a primeira de penalidades.

Em julgamento sob a nossa relatoria, da Terceira Câmara do Segundo Conselho de

Contribuintes do Ministério da Fazenda, assim me posicionei sobre a questão, em

voto acolhido por unanimidade:

Este dispositivo (refiro-me ao art. 132 do CTN), ao estabelecer
a responsabilidade tributária da pessoa jurídica sucessora por
dívidas tributárias da empresa sucedida, nos casos de fusão,
transformação, incorporação ou cisão (esta foi tratada somente
na Lei nº 6.404/76, posterior ao CTN), refere-se somente a
tributos, a incluir além do valor principal somente os juros de
mora. Não inclui penalidades, a não ser que o lançamento seja
anterior à sucessão (1), a ação fiscal que nele culminou tenha
se iniciado antes (2) ou esteja presente a fraude e o conluio,
com o intuito de eximir a empresa sucedida das penalidades
via transferência de suas responsabilidades para a sucessora
(3).
Se o lançamento for anterior a penalidade é imputada
diretamente à sucedida, na condição de contribuinte, e a
sucessora dela toma conhecimento no momento da sucessão,
quando já constavam do passivo da empresa sucedida os
valores relativos à penalidade aplicada. Assim, tais valores são

218 Faz tal distinção MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. São
Paulo: Atlas, 2004. v. 2, p. 550.
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incorporados pela sucessora como débito tributário da
sucedida, e não como penalidade.
Uma segunda hipótese a responsabilizar a sucessora por
penalidades é a situação em que a ação fiscal que culminou
com o lançamento tenha se iniciado antes da sucessão. Neste
caso a sucessora já tinha conhecimento da possibilidade de
autuação, sendo capaz de mensurar os riscos advindos da
ação fiscal. Afinal, ao promover fusões ou incorporações as
empresas buscam informações umas sobre as outras (ou ao
menos deviam buscar).
Como terceira hipótese que a meu ver enseja a
responsabilidade por penalidades decorrentes de infrações
tributárias tem-se as situações envolvendo fraude, promovida
exatamente com o objetivo de livrar a empresa sucedida das
penalidades, quiçá também dos tributos. O conluio entre os
administradores e/ou sócios das empresas envolvidas no
processo sucessório, quando devidamente comprovado pela
fiscalização, leva à responsabilidade da sucessora, a abarcar
além dos tributos e juros de mora, também a multa de ofício.
No caso em tela, em que o lançamento é posterior à sucessão
e nem ao menos havia à época da incorporação qualquer ação
fiscal quer permitisse prever a penalidade a ser aplicada à
empresa incorporada, deve ser excluída a multa de ofício. Este
o entendimento da maior parte da doutrina e da jurisprudência,
incluindo diversos julgados dos Conselhos de Contribuintes,
embora haja outros em contrário. 219

219 3ª Câmara do 2º CC do MF, Acórdão 203-10340, Recurso Voluntário nº 125712, sessão de
28/01/2004, relator Conselheiro Emanuel Carlos Dantas de Assis, unânime. Resultado do acórdão
disponível em: www.conselhos.fazenda.gov.br. Acesso em: 21 junho 2005.

No mesmo sentido, pela exclusão da multa de ofício na responsabilidade tributária da pessoa
jurídica sucessora, os três julgados seguintes, o primeiro da Câmara Superior de Recurso Fiscais do
2º CC do MF, os dois últimos da 3ª Câmara do 2º CC do MF: Acórdão CSRF/01-04.406, Recurso nº
101-125557, sessão em 23/04/2003, relator Conselheiro Carlos Alberto Gonçalves Nunes, maioria;
Acórdão 203-09237, Recurso Voluntário nº 121736, sessão de 15/10/2003, relator Conselheiro
Francisco Maurício R. de Albuquerque, maioria; e Acórdão 203-08459, Recurso Voluntário nº 118051,
sessão de 19/09/2002, relator Conselheiro Renato Scalco Isquierdo, unânime.
www.conselhos.fazenda.gov.br. Acesso em: 21 junho 2005.
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CAPÍTULO 4 - DA NECESSIDADE DE UMA INTERPRETAÇÃO CASUÍSTICA NAS

HIPÓTESES DOS ARTS. 134 E 135 DO CTN

4.1 DIVERGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS ACERCA DO ART.

135 DO CTN

Como já dito na Introdução deste trabalho, a doutrina diverge ao tratar do

tema, sendo o art. 135 CTN o centro da polêmica. Autores como Aliomar Baleeiro e

Luciano Amaro entendem que este dispositivo legal trata de responsabilidade por

substituição tributária;220 outros, como Hugo de Brito Machado, de solidariedade

tributária;221 uma terceira corrente, encabeçada por Paulo de Barros Carvalho,

defende que o art. 135 do CTN estabelece uma obrigação não tributária, com

caráter de sanção administrativa.222

Segundo Aliomar Baleeiro, enquanto o art. 134 é hipótese de solidariedade

subsidiária (a redação do dispositivo informa: “Nos casos de impossibilidade de

exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte....”), o art. 135

estipula responsabilidade plena, por substituição tributária, as pessoas indicadas

neste artigo “passam a ser os responsáveis ao invés de contribuinte.”223

Luciano Amaro assume posição semelhante. Realça a pessoalidade do art.

135, afirmando: “Não se trata, portanto, de responsabilidade subsidiária do terceiro,

nem de responsabilidade solidária. Somente o terceiro responde, ‘pessoalmente’”.224

220 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 491-492;
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 308.
221 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
141-142; Idem. Comentários ao código tributário nacional. São Paulo: Atlas, 2004. v. 2, p. 593-
595.
222 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 221-223.
223 BALEEIRO, Aliomar. op.cit. p. 492.
224 AMARO, Luciano. loc.cit.



140

Hugo de Brito Machado, diferentemente, e após aludir à tese que prevaleceu,

por maioria, no 5º Simpósio Nacional de Direito Tributário, realizado em São Paulo

no ano de 1980 – no sentido de que o art. 135 cuida de substituição, com

exoneração da pessoa jurídica -, defende se tratar de solidariedade sem o benefício

de ordem. 225 Afirma o seguinte:

Dizer que são pessoalmente responsáveis as pessoas que
indica não quer dizer que a pessoa jurídica fica desobrigada. A
presença do responsável, daquele a quem é atribuída a
responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do Código
Tributário Nacional, não exclui a presença do contribuinte. 226

Quanto à posição de Paulo de Barros Carvalho, é a de que o art. 135

estabeleceria, com relação às pessoas discriminadas em seus incisos, uma relação

de caráter administrativo e sancionatório, e não uma relação jurídica tributária.227

Não se enquadraria, pois, nos contornos da responsabilidade tributária ou da

solidariedade, tal como previstas no CTN.

Para nós o art. 135 é hipótese de responsabilidade tributária por transferência

dolosa, com solidariedade entre a pessoa jurídica (contribuinte originária) e os seus

administradores, enquanto o art. 134 cuida de responsabilidade subsidiária culposa.

Não contém o art. 135 hipóteses de substituição tributária porque a lei não

designa, de logo, qualquer dos responsáveis pela obrigação tributária. Estes só

substituem os contribuintes originários se derem causa. Para tanto há necessidade

de vínculo entre o comportamento dos responsáveis – agindo com abuso de poder

ou infração de lei, contrato social ou estatutos - e o descumprimento da obrigação

225 Embora nos comentários ao art. 135 do CTN o autor não faça constar que a solidariedade é sem
o benefício de ordem, ao tratar do artigo anterior emprega a expressão “responsabilidade solidária”.
Referindo-se à necessidade de coerência terminológica e comentando o uso da expressão
“respondem solidariamente” no art. 134, afirma: “Preferimos, assim, dizer que a responsabilidade
prevista no art. 134 é subsidiária, pois o não-comportar benefício de ordem é característica da
responsabilidade solidária.” (MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário
nacional. São Paulo: Atlas, 2004. v. 2, p. 572).
226 Ibidem. p. 594.
227 Ver item 1.4.2, quando ao tratarmos da solidariedade tributária nos referimos à posição de Paulo
de Barros Carvalho.



141

tributária. É o atuar de modo ilícito de cada uma das pessoas enumeradas no art.

135 a causa da transferência de responsabilidade, da pessoa jurídica (contribuinte

originária) para os responsáveis. Daí se tratar de responsabilidade tributária por

transferência.

Mas, como a pessoa jurídica continua sendo responsável, na condição de

contribuinte, pelo crédito tributário, há solidariedade entre ela e os administradores,

sem benefício de ordem. Concordamos, no tocante à solidariedade, com o

pensamento de Hugo de Brito de Machado exposto acima.

Quanto à circunstância de a responsabilidade em tela (a de ambos os artigos)

ocorrer em virtude de atos culposos ou dolosos, assumindo assim um caráter

sancionatório, não a desnatura como responsabilidade tributária. Até porque o

regime tributário continua sendo o do contribuinte originário.

Dessarte, o art. 135 trata de responsabilidade tributária por transferência,

com solidariedade sem benefício de ordem. O art. 134, por sua vez, é hipótese de

responsabilidade subsidiária, na qual a solidariedade comporta o benefício de

ordem.

Nos itens 4.3 e 4.4 aprofundamos a análise desses dois artigos. Antes,

tratamos das divergências no âmbito do STJ, acerca do art. 135 do CTN, e

caracterizamos os dois artigos em tela como hipóteses que dispensam a

desconsideração da pessoa jurídica.
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4.1.1 Interpretação superada do art. 135, III, do CTN, pelo STJ: responsabilidade

objetiva

O art. 135, III, do CTN, dispõe o seguinte, verbis:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.

Interpretando o referido inciso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotou,

inicialmente, a posição de que o simples inadimplemento de tributo levava à

responsabilidade dos sócios-gerentes ou administradores de empresa. Assim, não

carecia comprovar dolo, ou infração de lei, contrato social ou estatutos, para que a

responsabilidade por dívidas da pessoa jurídica fosse atribuída, de forma residual

(quando o patrimônio da empresa insuficiente), aos sócios-gerentes.

Bastava a comprovação de não ter havido o pagamento do tributo, para

caracterizar a responsabilidade pessoal dos administradores da pessoa jurídica

inadimplente. Era adotada, pois, a responsabilidade objetiva.

A interpretação subjetiva, que requer comprovação do dolo ou culpa por parte

dos administradores, foi abraçada mais tarde pelo STJ, como se verá no item

seguinte.

Em consulta à página do STJ na Internet, e levando-se em conta as duas

Turmas (1ª e 2ª) deste Tribunal que apreciam a matéria, foram localizados como

últimos julgamentos a esposar esse entendimento os seguintes acórdãos (negritos

acrescentados):228

228 Na pesquisa realizada na internet no decorrer do primeiro quadrimestre do ano de 2005, foram
localizados 240 (duzentos e quarenta) acórdãos, quando empregado o seguinte critério de busca: art.
135, inciso III, do CTN. Do total desses 240 acórdãos localizados, 6 pertencem à 1ª Seção (reunião
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EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA
EMPRESA NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS PELA PRÁTICA DE
INFRAÇÃO À LEI (NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS)
QUANDO NO EXERCÍCIO DA GERÊNCIA DA EXECUTADA.
PRECEDENTES DO STJ. CTN, ARTS. 135 E 136.
Consoante jurisprudência pacífica deste STJ, os sócios
gerentes são responsáveis pela dívida tributária da empresa,
resultante de atos praticados com infração à lei, a exemplo do
não recolhimento do ICMS devido.
Quem, na condição de gerente da empresa, deixa de recolher
tributos devidos pela sociedade, pode figurar no pólo passivo
da execução fiscal contra ela ajuizada.
(STJ, 1ª Turma, REsp. 291617-SP, Rel. Min. Garcia Vieira,
unanimidade, Julgado em 13/03/2001, DJ de 11/06/2001.
Votaram com o Relator os Ministros Humberto Gomes de
Barros, Milton Luiz Pereira e Francisco Falcão. Ausente, o
Ministro José Delgado. www.stj.gov.br. Acesso em: 30 jan
2005).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DÍVIDAS
TRIBUTÁRIAS DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE
PESSOAL DOS SÓCIOS-GERENTES. INTELIGÊNCIA DO
ART. 135, III, DO CTN.
No Superior Tribunal de Justiça, prevalece entendimento
segundo o qual os diretores, gerentes, ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. A falta
de recolhimento de tributos constitui, por si só, infração à
lei apta a ensejar a responsabilidade pessoal dos sócios-
gerentes pelos impostos devidos pela empresa, nos
moldes do que preconiza o inciso III do artigo 135 do
Código Tributário Nacional. Agravo conhecido e provido.
(STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 91859/ES, Relator Min. Castro
Filho, Julgado em 27/03/2001, unanimidade, DOU de
13/08/2001, p. 84. No mérito, votaram com o relator os Min.
Francisco Peçanha Martins, Eliana Calmon e Franciulli Netto.
Vencido, na preliminar, o Ministro Francisco Peçanha Martins.
www.stj.gov.br. Acesso em: 29 jan 2005).

4.1.2 Interpretação atual do art. 135, III, do CTN, pelo STJ: responsabilidade

subjetiva

Noutros julgados ocorridos principalmente a partir de meados de 2000, no

mesmo STJ passou a prevalecer a tese de que há de se caracterizar o dolo, ou ao

dos dez ministros que compõem as 1ª e 2ª Turmas), 117 à 1ª Turma e 117 à 2ª Turma. Tal separação
foi feita a partir da própria página do STJ, que permite refinar o critério inicial da pesquisa, com
inserção do órgão julgador (1ª Seção, 1ª Turma ou 2ª Turma).
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menos a culpa. O mero inadimplemento não seria suficiente para atribuir aos sócios

com poderes de gestão a responsabilidade por dívidas tributárias da pessoa jurídica.

A responsabilidade dos administradores, em vez de objetiva, seria subjetiva.

Atualmente esta última posição é pacífica, contando inclusive com decisões

da 1ª Seção do Tribunal, que é órgão responsável pela uniformização da

jurisprudência no STJ e reúne, conjuntamente, a 1ª e 2ª Turmas. O julgado mais

citado como uniformizador da jurisprudência, e que vem se tornando paradigma,

possui a seguinte ementa (negrito acrescentado):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. LIMITES. ART.
135, III, DO CTN. PRECEDENTES.
1. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não
respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas
pela sociedade. A responsabilidade tributária imposta por
sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente só se
caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se
comprova infração à lei praticada pelo dirigente.
2. Em qualquer espécie de sociedade comercial, é o patrimônio
social que responde sempre e integralmente pelas dívidas
sociais. Os diretores não respondem pessoalmente pelas
obrigações contraídas em nome da sociedade, mas respondem
para com esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente
pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação
do estatuto ou lei (art. 158, I e II, da Lei nº 6.404/76).
3. De acordo com o nosso ordenamento jurídico-tributário, os
sócios (diretores, gerentes ou representantes da pessoa
jurídica) são responsáveis, por substituição, pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática
de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com infração
de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III,
do CTN.
4. O simples inadimplemento não caracteriza infração
legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de
poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há
falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócio a esse título
ou a título de infração legal. Inexistência de responsabilidade
tributária do ex-sócio.
5. Precedentes desta Corte Superior.
6. Embargos de Divergência rejeitados.
(STJ, 1ª Seção, Embargos de Divergência no REsp
174532/PR, Relator Min. José Delgado, julgado em
18/06/2001, unânime. Votaram com o relator os Ministros
Eliana Calmon, Franciulli Netto, Castro Filho e Milton Luiz
Pereira. Ausentes, os Ministros Ministros Francisco Falcão,
Garcia Vieira e Francisco Peçanha Martins. www.stj.gov.br.
Acesso em: 30 janeiro 2005).

Verificamos que desde o início predominou na 1ª Turma a interpretação pela
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responsabilidade objetiva, enquanto a 2ª Turma já se inclinava pela responsabilidade

subjetiva.

Sobressaiu, do confronto das ementas com os textos dos relatórios e votos de

diversos julgados, a generalidade das primeiras, muitas vezes repetidas de forma

igual em situações fáticas distintas. Como exemplo, tome-se o Recurso Especial

291617-SP, cuja ementa é a primeira transcrita no final do item 4.1.1, acima.

Segundo tal ementa, “Quem, na condição de gerente da empresa, deixa de

recolher tributos devidos pela sociedade, pode figurar no pólo passivo da execução

fiscal contra ela ajuizada”. O relator, Min. Garcia Vieira, afirma no seu voto que “Os

sócios gerentes são responsáveis pela dívida tributária resultante de atos praticados

com infração de lei”, reportando-se a dois julgados anteriores de sua relatoria

(Recursos Especiais 7.387229, julgado em 18/11/92, e 36.176, julgado em 18/08/93).

A situação concreta do Recurso Especial 291617, todavia, conforme o relatório, é a

responsabilização dos sócios antigos, à época do fato gerador, tendo em vista que

os sócios novos, ao tempo da execução, não possuíam bens nem foram

encontrados. Esta situação fática, embora considerada como caracterizadora de

dissolução irregular da empresa, a responsabilizar os sócios conforme o art. 134 do

229 No REsp 7.387 o Min. Garcia Vieira afirma que “È claro que o não pagamento de devidos ou a
retenção destes, por sócio-gerente, caracteriza infração à lei e esta responsabilidade é objetiva (art.
136 do CTN)”. A ementa deste julgado é a seguinte:
“EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - BENS DE SOCIO - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS -
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA.
OS SOCIOS-GERENTES SÃO RESPONSAVEIS PELA DIVIDA TRIBUTARIA, RESULTANTE DE
ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO A LEI. ESTA É UMA DAS HIPOTESES DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA E DE RESPONSABILIDADE PRINCIPAL.
O SOCIO-GERENTE NÃO SE EXCLUI DA PENHORA POR NÃO CONSTAR SEU NOME NA
CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA.
RECURSO PROVIDO.”
(STJ, 1ª Turma, REsp. 7.387-PR, Rel. Min. Garcia Vieira, unanimidade, Julgado em 18/11/2002, DJ
de 14/12/2002. Votaram com o Relator os Ministros Demócrito Reinaldo, Humberto Gomes de Barros,
Milton Luiz Pereira e César Rocha. www.stj.gov.br. Acesso em: 14 jul 2005).
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CTN, não se confunde com a de simples inadimplemento do imposto (ICMS, no caso

em análise).

Certamente por considerar a situação em concreto, é que o Min. Humberto

Gomes de Barros acompanhou o relator (o julgamento foi unânime, votando com o

relator também os Min. Milton Luiz Pereira e Francisco Falcão, e encontrando-se

ausente o Min. José Delgado). Dizemos isto porque o Min. Humberto Gomes de

Barros, quando relator dos Recursos Especiais 86439, em 10/06/96, e 101597, em

13/03/97, já deixou claro nesses dois julgados o seguinte:

QUANDO O GERENTE ABANDONA A SOCIEDADE - SEM
HONRAR-LHE O DEBITO FISCAL - O FATO ILICITO QUE O
TORNA RESPONSAVEL NÃO É O ATRASO DE
PAGAMENTO, MAS A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
PESSOA JURIDICA.
(STJ, 1ª Turma, Recurso Especial nº 86439, julgado em
10/06/96, unanimidade. www.stj.gov.br. Acesso em: 10 abril
2005).

Dos cinco ministros que participaram do julgamento do Recurso Especial

291617, - o último em que foi adotada pela 1ª Turma a tese da responsabilidade dos

sócios em decorrência de inadimplemento de tributo, tão-somente -, também o Min.

Milton Luiz Pereira era a favor dessa interpretação, como já demonstrara na relatoria

dos Recursos Especiais 62752, julgado em 02/09/96, e 63257, em 15/12/95, em que

afirmou:

O Sócio responsável pela administração e gerência de
sociedade limitada, por substituição, é objetivamente
responsável pela dívida fiscal, contemporânea ao seu
gerenciamento ou administração, constituindo violação à lei o
não recolhimento de dívida fiscal regularmente constituída e
inscrita.
(STJ, 1ª Turma, Recurso Especial nº 62752, julgado em
02/09/96, unanimidade. www.stj.gov.br. Acesso em: 10 abril
2005).

Contudo, mais tarde o Min. Milton Luiz Pereira reviu sua posição, passando a

abraçar a teoria da responsabilidade subjetiva, como demonstra o seu voto no

Recurso Especial 139872, julgado em 12/05/98, de sua relatoria, em que se reporta

exatamente ao Recurso Especial 86439, relatoria do Min. Humberto Gomes de
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Barros, acima mencionado.

Quanto à posição do Min. José Delgado, em prol da teoria subjetiva, é

bastante conhecida, como demonstram inúmeros acórdãos por ele relatados,

incluindo o que uniformizou a jurisprudência do STJ (Embargos de Divergência no

Recurso Especial nº 174532, com ementa transcrita no item anterior).

Falta agora somente o entendimento do Min. Francisco Falcão, que ingressou

no STJ em 30/06/99. Não foi possível conhecer com detalhes o seu posicionamento

por ocasião do julgamento do Recurso Especial 291617, de modo a sabermos se

acompanhou o relator em função do inadimplemento de tributo ou da dissolução

irregular. De sua relatoria, o julgamento localizado mais antigo sobre o tema é o

Agravo de Instrumento 463511, julgado em 05/12/2002, em que se posiciona a favor

da teoria subjetiva, já na esteira da jurisprudência predominante na Corte.

De todo modo, é possível afirmarmos que em março de 2001, quando do

julgamento do Recurso Especial 291617, a posição do Min. Garcia Vieira a favor da

responsabilidade dos sócios quando do inadimplemento de tributo era minoritária na

1ª Turma, se não isolada.230 Nesse julgamento a maioria dos ministros votou pela

responsabilidade dos sócios não em virtude do mero inadimplemento, mas sim por

causa da dissolução irregular.

No tocante à 2ª Turma, já vinha votando, por maioria, no sentido de que o não

pagamento de tributo não caracteriza, por si só, a responsabilidade pessoal dos

administradores da pessoa jurídica. A exceção, em prol da teoria objetiva, era o Min.

Sebastião de Oliveira Castro Filho, como demonstra o Agravo Regimental no

230 Após aquela data ingressaram nesse colegiado três novos ministros, que ao lado de José
Delgado e Francisco Falcão têm entendido que o mero inadimplemento de tributo não permite
responsabilizar pessoalmente os sócios-gerentes por dívidas da pessoa jurídica. Para tanto há
necessidade de se demonstrar terem agido com dolo ou culpa, a caracterizar atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, consoante o art. 135, caput, do
CTN.
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Recurso Especial 91859, julgado em 27/03/2001, de sua relatoria, cuja ementa está

transcrita ao final do item anterior, supra.231

A par do levantamento jurisprudencial efetuado, observamos que os

fundamentos da mudança na interpretação do STJ não restam evidenciados com

clareza. Em nenhum dos votos pesquisados encontramos um histórico mais

detalhado das posições assumidas por cada uma das turmas do Tribunal, tampouco

das doutrinas que as embasam. O comum, e o que se repete à exaustão, é o relator

justificar a posição adotada reportando-se tão-somente a julgados anteriores que

corroboram o seu entendimento, aqui e acolá mencionando um ou outro doutrinador.

Não observamos, nos julgados pesquisados, preocupação em rebater a corrente

contrária.

Por outro lado, podemos afirmar que a reorientação jurisprudencial não pode

ser atribuída apenas às mudanças na composição do colegiado. Nas duas Turmas

que tratam do tema no STJ, desde os acórdãos mais antigos pesquisados, que

datam do ano de 1992, já havia uma tendência à adoção da teoria subjetiva, apesar

de inúmeros julgados em que adotada a tese da responsabilidade objetiva, muitas

vezes por unanimidade e a despeito das posições diferentes entre os julgadores.

Aos poucos o STJ redirecionou os seus julgados no sentido do que pensa a

doutrina, de forma quase uníssona.232 Esta vem afirmando há muito tempo que o

mero inadimplemento de tributo por parte da empresa não é causa suficiente para

231 Estranhamente esse julgado obteve votação unânime na matéria ora tratada, apesar dos outros
Ministros que dele participaram (Francisco Peçanha Martins, Eliana Calmon e Franciulli Netto) já
terem expressado, em inúmeros julgados anteriores, adesão à tese da responsabilidade subjetiva.
Para conferir, cabe mencionar os seguintes acórdãos, todos da 2ª Turma do STJ, à unanimidade:
Recurso Especial nº 174532, julgado em 27/06/2000, rel. Min. Francisco Peçanha Martins; Agravo
Regimental no Recurso Especial nº 346109, 19/03/2002, rel. Min. Eliana Calmon: e Recurso Especial
nº 201808, 07/08/2001, rel. Min. Franciulli Netto. www.stj.gov.br. Acesso em: 10 abril 2005.
232 A única voz em parte dissonante encontramos em Misabel Abreu Machado Derzi, para quem
“hipóteses de singelo não-pagamento de tributo a cargo de terceiro se enquadram no art. 134 e não
no art. 135.” (cf. BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atual. Misabel Abreu Machado
Derzi. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 756).
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responsabilizar pessoalmente os seus administradores.233

233 A corroborar o entendimento praticamente unânime da doutrina, em prol da responsabilidade
subjetiva, citamos os seguintes posicionamentos:

Pois bem, o simples não-recolhimento do tributo constitui, é claro, uma ilicitude, porquanto o conceito
lato de ilícito é o de descumprimento de qualquer dever jurídico, decorrente de lei ou de contrato. Dá-
se que a infração a que se refere o art. 135 evidentemente não é objetiva e sim subjetiva, ou seja,
dolosa. Para os casos de descumprimento de obrigações fiscais por mera culpa, nos atos em que
intervierem e pelas omissões de que forem responsáveis, basta o art. 134, anterior, atribuindo aos
terceiros dever tributário por fato gerador alheio. No art. 135, o dolo é elementar. Nem se olvide que a
responsabilidade aqui é pessoal (não há solidariedade); o dolo, a má-fé hão de ser cumpridamente
provados.
(COELHO, Sacha Calmon Navarro. In: NASCIMENTO, Valder do (Coord.). Comentários ao Código
Tributário Nacional. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 320).

O mero inadimplemento de obrigação tributária não é suficiente para configurar a responsabilidade do
art. 135 do CTN. Nesse sentido é que se consolidou o entendimento tanto da 1ª como da 2ª Turmas
do STJ que, assim, adotam a melhor posição, acatando a doutrina bastante consistente que há vinha
preconizando uma interpretação adequada e sistemática desse dispositivo.
(PAULSEN, Leandro. Direito tributário : constituição e código tributário nacional à luz da doutrina e
da jurisprudência. Porto Alegre: Livraria do Advogado; Esmafe, 2001. p. 135).

Destaque-se desde logo que a simples condição de sócio não implica responsabilidade tributária. O
que gera a responsabilidade, nos termos do art. 135, III, do CTN, é a condição de administrador de
bens alheios. Por isto a lei fala em diretores, gerentes ou representantes. Não em sócios. Assim, se o
sócio não é diretor, nem gerente, isto é, se não pratica atos de administração da sociedade,
responsabilidade não tem pelos débitos tributários desta.
Também não basta ser diretor, ou gerente, ou representante. É preciso que o débito tributário em
questão resulte de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Estabelecer quando se caracteriza o excesso de poderes, ou a infração da lei, do contrato
ou do estatuto, é questão ainda a merecer esclarecimentos. Há quem entenda, e assim decidiu, em
alguns casos, o Tribunal Federal de Recursos, que o não recolhimento do tributo constitui infração da
lei suficiente para ensejar a aplicação do art. 135, III, do CTN. Não nos parece que assim seja. Se o
não pagamento do tributo fosse infração à lei capaz de ensejar a responsabilidade dos diretores de
uma sociedade por quotas, ou se uma sociedade anônima, simplesmente inexistiria qualquer
limitação da responsabilidade destes em relação ao fisco. Aliás, inexistiria essa limitação mesmo em
relação a terceiros.
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 139-
140).

O problema central da responsabilidade definida no art. 135, inciso III, é a exata definição de
irregularidade ou infração à lei, assumindo feição bem menos complexa o tema da definição da
prática com excesso de poder ou contrariedade ao estatuto ou contrato social, vez que a definição
das atribuições conferidas aos sócios gerentes é, em regra, bem traçada nestes atos societários.
Importa saber se o mero não recolhimento de tributos enseja a constatação de infração à lei,
suficiente para a aplicação do disposto no artigo 135, inciso IIII.
O extinto Tribunal Federal de Recurso já chegou a decidir no sentido de que bastaria o não
pagamento do tributo para a constatação da presença do elemento desencadeador da
responsabilidade prevista no dispositivo em exame.
Entretanto, a doutrina tem repelido esse entendimento, considerando que produz ampliação
excessiva de responsabilidade.
(...)
Uma terceira posição tem se fortalecido no Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de
que a responsabilidade dos sócios gerentes, nos moldes do artigo 135, III, estaria configurada ante o
não repasse aos cofres públicos de tributos cujo ônus é transferido para terceira pessoa como, por
exemplo, para o consumidor na hipótese do ICMS.



150

Para nós o simples inadimplemento, justificado à vista de circunstâncias que

exigem recursos para outras finalidades (como o pagamento de salários, por

exemplo), não comporta a responsabilidade dos sócios. O art. 135 do CTN está a

exigir uma interpretação caso a caso, conforme detalhado no item 4.4, mais adiante.

Antes tratamos, no subitem seguinte e de forma breve, do art. 13 da Lei nº

8.620/93, que pretende estabelecer responsabilidade objetiva ao titular da firma

individual (atual empresário, na nomenclatura adotada pelo Código Civil) e aos

sócios da sociedade limitada, por débitos da pessoa jurídica relativos às

contribuições para a seguridade social.

Penso que reside nesta linha de raciocínio o equilíbrio exato entre as posições em debate, em que
não se atribui ao administrador a responsabilidade pelo pagamento do tributo em face do mero não
pagamento, a não ser nas hipóteses em que tenha ocorrido verdadeira apropriação indébita.
(MATIAS, João Luiz Nogueira. Responsabilidade tributária dos sócios no Mercosul. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2001. p. 146-147,151).

Não compartilhamos com os argumentos usualmente utilizados em defesa pelo Fisco, de que deixar
de recolher tributo é infração à lei nos moldes previstos no art. 135. Se assim fosse, qualquer infração
à lei (devolução de cheque sem correspondente fundos, aplicação de multa de trânsito, atraso no
pagamento de duplicada ou de qualquer outra obrigação) transferiria a responsabilidade jurídica da
empresa.
(...)
É necessário provar, com amplo direito de defesa, no processo administrativo prévio à execução
fiscal, a conduta dita reiterada na ausência de recolhimento dos tributos. Se essa restar comprovada,
aí sim, parte-se para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e busca-se no patrimônio do
sócio-gerente a responsabilização pelo recolhimento do tributo. Não se pode partir da presunção de
culpa, sem o respeito ao devido processo legal.
(BECHO, Renato Lopes. Sujeição passiva e responsabilidade tributária. São Paulo: Dialética,
2000. p. 181-182).

A sintonia fina do art. 135 do CTN está bem delineada: simplesmente não pagar o tributo não
qualifica por si só o ato ilícito, a infração legal carregadora da responsabilidade pessoal. Tanta vez o
homem médio, o “bonus pater familiae” se vê em circunstâncias de não pagar débitos em dia. Nem só
por isso vê-se perpetrando um ilícito. Agora, se esse pagamento está – e assim é evidenciado – no
contexto de um procedimento irresponsável que leve a sociedade à insolvência (a um estado em que
ele, pessoa jurídica, fique impossibilitada de responder pelos débitos) aí sim vai emergir a
responsabilização do diretor, sócio-gerente ou controlador que deste modo agiu.
(ROCHA, João Luiz Coelho da. A responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN. Revista
Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Oliveira Rocha, n. 60, p. 88, set., 2000).
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4.1.3 Art. 13 da Lei nº 8.620/93: responsabilidade objetiva?

Na redação do caput do art. 13 da Lei nº 8.620/93, tem-se o seguinte:

Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas
por cotas de responsabilidade limitada respondem
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à
Seguridade Social.
Parágrafo único. Os acionistas controladores, os
administradores, os gerentes e os diretores respondem
solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais,
quanto ao inadimplemento das obrigações para com a
Seguridade Social, por dolo ou culpa.

O STJ, inicialmente, aplicou este artigo levando em conta a solidariedade de

direito tratada no art. 124, II, do CTN e decidindo que no caso de contribuições

previdenciárias a responsabilidade atribuída pela lei ao sócio-cotista independeria de

comprovação de que o não-recolhimento da exação decorreu de ato abusivo,

praticado com violação à lei, ou de que o sócio deteve a qualidade de dirigente da

sociedade devedora.234 Considerou, pois, existir na hipótese responsabilidade

objetiva.

234 TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-COTISTA.
DÉBITOS DA SEGURIDADE SOCIAL CONTRAÍDOS PELA SOCIEDADE. LEI 8.620/93, ART. 13.
1. Em se tratando de débitos da sociedade para com a Seguridade Social, decorrentes do
descumprimento das obrigações previdenciárias, há responsabilidade solidária de todos os sócios,
mesmo quando se trate de sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Aplicação do art. 13
da Lei 8.620/93, que alterou as regras das Leis 8.212 e 8.213, de 1991.
2. Nestes casos, a responsabilidade atribuída pela lei ao sócio-cotista tem respaldo no art. 124, II, do
CTN e independe de comprovação, pelo credor exeqüente, de que o não-recolhimento da exação
decorreu de ato abusivo, praticado com violação à lei, ou de que o sócio deteve a qualidade de
dirigente da sociedade devedora.
3. Agravo regimental parcialmente provido.
(STJ, 1ª Turma, REsp 410080/PR, julgado em 04/03/2004, relator o Min. Teori Albino Zavascki,
maioria. Vencidos os Min. Humberto Gomes de Barros e José Delgado. No mesmo sentido, de
responsabilidade objetiva para os fatos posteriores à Lei nº 8.620/93, em se tratando de contribuições
previdenciárias: 1ª Turma, REsp 614844/RS, julgado em 11/05/2004, relator o Min. Luiz Fux, maioria,
vencido o Min. José Delgado; 1ª Turma, REsp 611396/RS, julgado em 01/06/2004, relator o Min.
Francisco Falcão, maioria, vencido o Min. José Delgado; 1ª Turma, REsp 624380/RS, julgado em
05/08/2004, relator o Min. Luiz Fux, unânime, ausente o Min. José Delgado; 2ª Turma, REsp
776465/SP, julgado em 20/10/2005, relator o Min. Francisco Peçanha Martins, unânime. Este último
julgado é posterior à data de julgamento do REsp 717717/SP, mas antes da publicação do acórdão
respectivo, que só ocorreu em 08/05/2006. No REsp 717717/SP, com ementa transcrita na nota de
rodapé seguinte, a 1ª Seção mudou o entendimento e passou a interpretar o art. 13 da Lei nº
8.620/93 em conjunto com o art. 135 do CTN, seguindo a posição do Min. José Delgado).
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Em setembro de 2005, todavia, a 1ª Seção do STJ235 decidiu que este artigo

deve ser interpretado em conjunto com o art. 135, III do CTN e o art. 1.016 do

Código Civil, de modo que somente os administradores (e não todos os sócios, no

caso de sociedade limitada) quando atuarem com culpa, é que respondem por

235 TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS PARA COM A
SEGURIDADE SOCIAL. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO SOCIEDADE
POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA). SOLIDARIEDADE. PREVISÃO PELA LEI 8.620/93,
ART. 13. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR CF, ART. 146, III, B). INTERPRETAÇÕES
SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. CTN, ARTS. 124, II, E 135, III. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 1.016 E
1.052. VIOLAÇÃO AO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
1. Tratam os autos de agravo de instrumento movimentado pelo INSS em face de decisão proferida
pelo juízo monocrático que indeferiu pedido de redirecionamento de execução fiscal ajuizada contra
empresa Assistência Universal Bom Pastor. O TRF/3ª Região, sob a égide do art. 135, III, do CTN,
negou provimento ao agravo à luz do entendimento segundo o qual o inadimplemento do tributo não
constitui infração à lei, capaz de ensejar a responsabilidade solidária dos sócios. Recurso especial
interposto pela Autarquia apontando infringência dos arts. dos arts. 535, II, do CPC, 135 e 136, do
CTN, 13, caput, Lei 8.620/93 e 4º, V, da Lei 6.830/80.
2. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas deduzidas pelas partes, sendo
suficiente que preste fundamentadamente a tutela jurisdicional. In casu, não obstante em sentido
contrário ao pretendido pela recorrente, constata-se que a lide foi regularmente apreciada pela Corte
de origem, o que afasta a alegada violação da norma inserta no art. 535 do CPC.
3. A solidariedade prevista no art. 124, II, do CTN, é denominada de direito. Ela só tem validade e
eficácia quando a lei que a estabelece for interpretada de acordo com os propósitos da Constituição
Federal e do próprio Código Tributário Nacional.
4. Inteiramente desprovidas de validade são as disposições da Lei nº 8.620/93, ou de qualquer outra
lei ordinária, que indevidamente pretenderam alargar a responsabilidade dos sócios e dirigentes das
pessoas jurídicas. O art. 146, inciso III, b, da Constituição Federal, estabelece que as normas
sobre responsabilidade tributária deverão se revestir obrigatoriamente de lei complementar.
5. O CTN, art. 135, III, estabelece que os sócios só respondem por dívidas tributárias quando
exercerem gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador. O art.
13 da Lei nº 8.620/93, portanto, só pode ser aplicado quando presentes as condições do art. 135, III,
do CTN, não podendo ser interpretado, exclusivamente, em combinação com o art. 124, II, do CTN.
6. O teor do art. 1.016 do Código Civil de 2002 é extensivo às Sociedades Limitadas por força do
prescrito no art. 1.053, expressando hipótese em que os administradores respondem solidariamente
somente por culpa quando no desempenho de suas funções, o que reforça o consignado no art. 135,
III, do CTN.
7. A Lei 8.620/93, art. 13, também não se aplica às Sociedades Limitadas por encontrar-se esse tipo
societário regulado pelo novo Código Civil, lei posterior, de igual hierarquia, que estabelece direito
oposto ao nela estabelecido.
8. Não há como se aplicar à questão de tamanha complexidade e repercussão patrimonial,
empresarial, fiscal e econômica, interpretação literal e dissociada do contexto legal no qual se insere
o direito em debate. Deve-se, ao revés, buscar amparo em interpretações sistemática e teleológica,
adicionando-se os comandos da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional e do Código
Civil para, por fim, alcançar-se uma resultante legal que, de forma coerente e juridicamente
adequada, não desnature as Sociedades Limitadas e, mais ainda, que a bem do consumidor e da
própria livre iniciativa privada (princípio constitucional) preserve os fundamentos e a natureza desse
tipo societário.
9. Recurso especial improvido.
(STJ, 1ª Seção, REsp 717717/SP, julgado em 28/09/2005, DJU de 08/05/2006, maioria, negrito
acrescentado. Vencido o Min. Teori Albino Zavascki, que interpretou o art. 13 da Lei nº 8.620/93 em
conjunto com o art. 124, II do CTN, de forma a admitir a responsabilidade independentemente de
culpa, para os fatos geradores posteriores à Lei nº 8.620/93. Votaram com o relator os Min. Eliana
Calmon, Luiz Fux, João Otávio de Noronha, Castro Meira e Denise Arruda. Ausentes, os Mini.
Franciulli Netto e Francisco Peçanha Martins. Na mesma data e com idêntico resultado, foram
julgados mais 2 REsp, sob nºs 757065/SC e 749034/SP. www.stj.gov.br. Acesso em: 10 junho 2006).
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débitos tributários da pessoa jurídica. Passou a rejeitar a responsabilidade objetiva,

na linha da posição defendida pelo Ministro José Delgado desde o início, que vinha

sendo vencido na 1ª Turma.236

Segundo a interpretação que prevaleceu no STJ, o art. 146, inciso III, “b”, da

Constituição Federal, estabelece que as normas sobre responsabilidade tributária

devem se revestir obrigatoriamente de lei complementar, sendo o art. 135 do CTN

uma dessas normas sobre responsabilidade tributária.

Também entendemos que a responsabilidade objetiva anunciada pelo art. 13

da Lei nº 8.620/93, a partir de uma interpretação literal, não deve prosperar. Embora

concordemos com o STJ quanto à interpretação sistemática do art. 13 em comento,

a ser analisado em conjunto com o art. 135 do CTN e o art. 1.016 do Código Civil, e

não apenas conjugado com o art. 124, II, do primeiro, entendemos diferentemente

no tocante à obrigatoriedade de lei complementar para toda e qualquer norma sobre

responsabilidade tributária. Fosse assim o Código Civil não poderia dispor sobre

responsabilidade tributária, como o STJ o considerou, ao levar em conta o seu art.

1.016.

Como deixamos claro no item 2.3.3.1, retro, o inciso III do art. 146 comporta

normas específicas veiculadas por meio de lei ordinária, dispondo sobre obrigação,

lançamento e crédito tributário, inclusive responsabilidade tributária. São inúmeras

as leis ordinárias federais, estaduais e municipais sobre esses temas. Tais normas

específicas, contudo, não podem contradizer as normas gerais estatuídas no CTN,

no caso as dos seus arts. 134 e 135. Por isto é que o art. 13 da Lei nº 8.620/93, no

que estabelece responsabilidade tributária independentemente de qualquer

236 Ver a primeira nota de rodapé deste tópico, que contém referência a acórdãos da 1ª Turma do
STJ nos quais a posição do Min. José Delgado restou vencida.
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subjetividade, de modo conflitante com o CTN, deve ser afastado.

Também se me afigura incompatível com os arts. 134 e 135 do CTN norma

referente ao IPI, contida no art. 8º do Decreto-Lei nº 1.736/79,237 determinando sobre

a solidariedade dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de

direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do IPI. O mesmo

artigo, no que prevê idêntica solidariedade com relação ao Imposto sobre a Renda

Retido na Fonte, apresenta-se compatível com o CTN porque havendo retenção o

não recolhimento é apropriação indébita.

Mas, como no IPI a situação é distinta (o valor a recolher é o resultado do

confronto entre os débitos, correspondentes aos valores cobrados dos adquirentes,

e os créditos, os valores pagos nas aquisições), somente quando se configurar a

culpa ou o dolo dos administradores é que há responsabilidade dos administradores.

Daí a incongruência do art. 8º em comento, no que estabelece a solidariedade

também para o IPI, independentemente do comportamento dos administradores.

Quanto ao art. 1.016 do Código Civil, lei ordinária que é, se constitui em

norma de hierarquia igual à do art. 13 da Lei nº 8.620/93, sendo, contudo, norma

geral (para toda e qualquer responsabilidade por culpa dos administradores, perante

a própria sociedade e perante terceiros) em relação à deste (para a

responsabilidade tributária, em especial). Assim, não fosse o CTN, prevaleceria a Lei

nº 8.620/93.

Além de incompatível com o CTN, o art. 13 da Lei nº 8.620/93 afigura-se

237 Art. 8º. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre a
renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao período da
respectiva administração, gestão ou representação.
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inconstitucional,238 ao adotar como discrímen para a responsabilidade nele instituída

a espécie tributária. Será que a circunstância de o tributo ser da espécie

contribuições para a seguridade social, tão-somente, justificaria a diferenciação de

tratamento quanto à responsabilidade dos sócios? Cremos que não.

Apesar da importância dessas contribuições, destinadas que são à saúde,

previdência ou assistência social (os três setores que formam a seguridade social),

tal circunstância, por si só, não permite a diferenciação, com relação às outras

espécies tributárias (imposto, taxa, contribuição de melhoria, outras contribuições

sociais afora as da seguridade social e empréstimo compulsório). Ressaltamos, por

oportuno, que nem a Constituição Federal, nem sua legislação complementar,

contêm qualquer norma dispondo sobre a diferenciação da responsabilidade dos

sócios de empresas em função da espécie tributária.

Discriminador aceitável e constitucional seria, por exemplo, a retenção (ou

não) do tributo. Como no caso de retenção, se os valores retidos não forem

carreados aos cofres públicos, consuma-se o crime de apropriação indébita,239 a

responsabilidade dos sócios por tributos da pessoa jurídica poderia ser diferenciada

em virtude de haver ou não o recolhimento. Mas isto para todas as espécies

tributárias, e não apenas para as contribuições para a seguridade social.

Concluímos, então, que por ofensa à isonomia material (art. 5º, I, da CF), o

art. 13 da Lei nº 8.620/93 é inconstitucional, no que adotou como discrímen uma

dada espécie tributária.

238 Tramita no STF, contra o art. da 13 da Lei nº 8.620/93, a ADI nº 3672, impetrada em 08/02/2006
pela Confederação Nacional da Indústria. Até maio de 2006 a liminar ainda não tinha sido apreciada
(www.stf.gov.br. Acesso em: 02 junho 2006).
239 Seja a apropriação indébita de que trata o art. 168 do Código Penal ou, no caso de contribuições
previdenciárias, a apropriação indébita previdenciária instituída no seu art. 168-A, este acrescido pela
Lei nº 9.983/2000.
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4.2 ARTS. 134 E 135 DO CTN: NÃO SÃO HIPÓTESES DE DESCONSIDERAÇÃO

DA PESSOA JURÍDICA

Antes de adentrarmos na análise minudente dos arts. 134 e 135 do CTN,

ressaltamos que estes não devem ser confundidos com hipóteses de

desconsideração da pessoa jurídica.240

Os dois artigos comportam normas de solidariedade entre as pessoas físicas

e as sociedades das quais são sócias ou administradoras, que não implicam em

desconsideração da pessoa jurídica. Esta continua como contribuinte (sujeito

passivo direto da obrigação tributária), de forma solidária com as pessoas físicas,

com benefício de ordem em todas as hipóteses de incidência do art. 134 e em

algumas do art. 135, com visto adiante.

Ao contrário do que defende parte da doutrina, que vê no art. 135 do CTN

hipótese de substituição tributária assentada na desconsideração da sociedade, 241 a

excluir a responsabilidade tributária da pessoa jurídica, a solidariedade não implica

em tal exclusão. Não carece qualquer desconsideração, para que seja atribuída a

responsabilidade aos sócios ou administradores.

A corroborar o entendimento de que o CTN não emprega a desconsideração

240 No item 3.1, retro, já mencionamos, dentre as normas que atribuem responsabilidade tributária
aos sócios ou administradores, mas prescindem da desconsideração, as desses dois artigos.
241 Neste sentido, MELO, José Eduardo Soares de. A desconsideração da personalidade jurídica no
código civil e reflexo no direito tributário. p. 160-161; BOTTALLO, Eduardo Domingos. Alguns reflexos
do código civil no direito tributário. In: GRUPENMACHER, Betina Treiger (Org.). Direito tributário e o
novo código civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 191; e CASTRO, Aldemario Araujo. Aplicação
no direito tributário da desconsideração da personalidade jurídica prevista no novo código civil.
TÔRRES, Heleno Taveira. Regime tributário da interposição de pessoas e da desconsideração da
personalidade jurídica: os limites do art. 135, II e III, do CTN. In: TÔRRES, Heleno Taveira;
QUEIROZ, Mary Elbe (Coord.). Desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária.
São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 489-492. Aldemario Araújo Castro considera que, além do art.
135, também o art. 149, VII, do CTN, se utilizam da desconsideração da personalidade jurídica de
forma, de forma “não explícita, ainda tímida ou incompleta.”, diferentemente da forma mais
desenvolvida no direito privado (p. 491).
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da pessoa jurídica,242 a circunstância de que à época de sua elaboração e

aprovação a teoria da desconsideração ainda não estava sendo divulgada no Brasil.

Como já visto, sua divulgação só teve início em 1969.243

Cabe aqui o emprego da hermenêutica histórica e não-evolutiva proposta por

José Souto Maior Borges,244 a demonstrar que desde o anteprojeto do CTN

elaborado por Rubens Gomes de Sousa,245 passando pelo projeto remetido ao

Congresso Nacional246 e até culminar com a Lei nº 5.172/66, inexiste menção à

teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Neste caso o processo de criação do

CTN confirma não haver, nele, o emprego da teoria em comento.247

O que acontece, em vez de aplicação da teoria da desconsideração nos arts.

242 Para os seguintes autores os arts. 134 e 135 não se fundamentam na teoria desconsideração da
pessoa jurídica: TÔRRES, Heleno Taveira. Substituição tributária: regime constitucional, classificação
e relações jurídica (materiais e processuais). Revista Dialética de Direito Tributário. n. 70, p. 94,
jul., 2001; Idem. Regime tributário da interposição de pessoas e da desconsideração da
personalidade jurídica: os limites do art. 135, II e III, do CTN. p. 59; DELGADO, José Augusto.
Aspectos gerais: as pessoas natural e jurídica no código civil de 2002: as teorias sobre o surgimento
das pessoas jurídicas. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe (Coord.).
Desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin,
2005, p. 205; SILVA, Osmar Vieira da. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos
processuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 139.
243 Ver item 2.3.3, retro.
244 José Souto Maior Borges, defendendo a necessidade de recomposição das circunstâncias
históricas que deram origem a uma determinada teoria, explica a diferença entre a hermenêutica
histórica e o método histórico-evolutivo: “E a origem, sua genealogia, condiciona todo o
desdobramento subseqüente das hipóteses científicas. Mais ainda: postulam, tais considerações,
uma hermenêutica histórica das categorias jurídicas, que não se confunde com o tradicional método
histórico-evolutivo da exegese. Hermenêutica histórica é algo diverso. Preconiza a atitude
retrospectiva, o passo atrás, a volta à origem, ao momento histórico em que uma teoria eclodiu no
conserto da ciência jurídica. Trata-se de uma metodologia histórica. Empreender uma ‘escavação’
conceitual da origem é instaurar, no campo jurídico, a hermenêutica histórica. Intenta-se revisitar as
circunstâncias em que a teoria jurídica foi originariamente concebida. Localiza-la no seu tempo
próprio – eis o desafio. E nele estancar a análise – eis a inovação. Por isso, a hermenêutica histórica
não é histórico-evolutiva: esta procurar surpreender prospectivamente o fenômeno da sua evolução
ao longo do tempo. A hermenêutica histórica deve ousar o passo atrás, o retorno à origem. Trata-se
de uma escavação conceitual; ir ao fundo dos fundamentos das categorias científicas.” (Cf. BORGES,
José Souto Maior. Teoria geral da isenção tributária. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 133-134).
245 SOUSA, Rubens Gomes de. Anteprojeto de código tributário nacional. Rio de Janeiro:
Departamento de Imprensa Nacional, 1953, passim.
246 TRABALHOS da comissão especial do código tributário nacional. Rio de Janeiro: Ministério da
Fazenda, 1954, p. 17-78.
247 Como observa Lourival Vilanova, embora insuficientes, “A pré-história e a história de um instituto
de direito, ou de todo um ordenamento, são problemas importantes para compreender-se o direito em
suas projeções características, num dado tempo e numa dada cultura” (cf. VILANOVA, Lourival.
Lógica jurídica. São Paulo: Bushatsky, 1976. p. 70).
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134 e 135 do CTN, é o seu emprego para se interpretar estes últimos. Nada impede

que assim seja feito, por meio de uma interpretação histórico-evolutiva que lança

sobre o CTN as luzes da teoria da desconsideração, incorporando todo o

desenvolvimento desta, que no Brasil aconteceu após a edição da Lei nº 5.172/66.

Note-se, ainda, a diferença entre as hipóteses de responsabilidade dos sócios

e administradores estatuídas originalmente no CTN, nos seus arts. 134 e 135, e a

hipótese atualmente prevista no seu art. 116, parágrafo único, este introduzido pela

Lei Complementar nº 104/2001, com a seguinte redação:

Art. 116
.....................................................................................................
......
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária.

Este parágrafo único, ao estabelecer norma antielisiva até hoje ainda

pendente de regulamentação, também não trata, diretamente, de aplicação da teoria

da desconsideração da pessoa jurídica, mas de fazer prevalecer, com relação a

determinados atos ou negócios jurídicos, a substância sobre a forma.248

4.3 ART. 134 DO CTN: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA (OU SOLIDÁRIA COM

BENEFÍCIO DE ORDEM), CULPOSA

A redação do art. 134 do CTN é a seguinte, verbis:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte,
respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus

248 CARDOSO, Lais Vieira. As doutrinas de prevalência da substância sobre a forma diante do
parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 62, fev.,
2003. http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3684. Acesso em: 16 julho 2006.
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tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos
devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa
falida ou pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício,
pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou
perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de
pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em
matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Como já dito, o art. 134 em comento é hipótese de responsabilidade

subsidiária, na qual a solidariedade comporta o benefício de ordem.

Os terceiros enumerados no artigo art. 134, incisos I a V, são pessoas

investidas de poderes e deveres para com os contribuintes originários, dos quais são

representantes (pais, tutores e curadores) ou mandatários (administradores de bens

de terceiros, inventariantes, síndico ou comissário). Quanto aos dois últimos incisos

do artigo, mencionam pessoas responsáveis em razão do ofício (tabeliães, escrivães

e serventuários,249 todos eles ocupantes de funções de ordem pública, autorizadas

pelo Estado) ou em razão de serem sócios de sociedade de pessoas.

Todos eles estão incumbidos de algum dever, no cumprimento do qual devem

atuar com diligência. Daí a responsabilidade, caso atuem de modo contrário. Por isto

alguns autores, como Paulo de Barros Carvalho, a nosso ver com razão, vêem no

art. 134 norma de caráter sancionatório.250 Esse autor entende que o parágrafo

único do artigo em comento, ao limitar as penalidades às de multas moratórias, que

têm caráter de sanção civil, reforça a sua tese.

249 Serventuário, de servente, designa a pessoa a quem se atribui o desempenho de um encargo,
ou de um ofício, geralmente de natureza pública e em caráter auxiliar, sendo serventuários da
justiça o conjunto de serventuários que exercem suas atividades no foro ou junto às escrivanias dos
juízos, compreendendo os escrivães, oficiais de justiça, avaliadores judiciais, porteiros dos auditórios,
escreventes juramentados, etc. (cf. SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro:
Forense, 1991).
250 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 319-320.
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Como a redação do caput do artigo indica (“Nos casos de impossibilidade...”),

trata-se de solidariedade com benefício de ordem, ou responsabilidade tributária por

transferência,251 subsidiária. Sem óbice ao emprego das duas expressões,

preferimos a última, ou simplesmente responsabilidade subsidiária, por indicar que

se trata de responsabilidade (sujeição passiva indireta ou derivada) e precisar o

caráter de subsidiariedade (ou seja, permitir o benefício de ordem). Em

contrapartida, a expressão solidariedade fica reservada àquela sem o benefício de

ordem (a regra geral em matéria tributária) e aplicável tanto na sujeição passiva

direta (contribuinte ou substituto tributário) quanto na indireta (responsáveis por

transferência).

Se a sociedade empresária não pagar o tributo, a obrigação tributária principal

deve ser assumida por seus administradores (inc. III) ou, na hipótese de liquidação

de sociedade de pessoas, por todos os seus sócios (inc. VII). Dá-se a transferência

da responsabilidade (lato sensu) pelo pagamento do tributo, da sociedade,

contribuinte direta ou originária, para as pessoas físicas, os responsáveis (stricto

sensu) indiretos ou derivados.

Como os administradores e sócios só respondem pelos atos em que

intervierem e pelas suas omissões, a responsabilidade estatuída no art. 134 é

culposa.252 Não há de se perquirir da intenção (dolo) das pessoas arroladas no

251 Ver item 1.4.1, no final.
252 Neste sentido a imensa maioria dos autores, que embora sem se referirem expressamente à
culpa, afirmam que os sócios só respondem pelas suas omissões ou comissões, rejeitando a
responsabilidade objetiva. Desta corrente majoritária, além de Paulo de Barros Carvalho, mencionado
acima, também os seguintes: BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 10. ed. rev. e atual.
Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 490; AMARO, Luciano. Direito tributário
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 307; MACHADO. Hugo de Brito. Comentários ao código
tributário nacional. São Paulo: Atlas, 2004. v. 2, p. 572; e MORAES, Bernardo Ribeiro de.
Responsabilidade tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Responsabilidade
tributária. 2. tir. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária: Resenha Tributária, 1990,
p. 355. (Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 5). Em sentido contrário, por entender que a
responsabilidade ao art. 134 é objetiva e independe de culpa, VILLELA, Gilberto Etchaluz. A
responsabilidade tributária: as obrigações tributárias e responsabilidades: individualizadas,
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artigo, mas da maneira como agiu ou deixou de agir, isto é, se com culpa ou não. E

mais: da relação causa e efeito entre a comissão ou omissão do responsável e o

inadimplemento da pessoa jurídica, pois se a impossibilidade de pagamento por

parte desta independe do comportamento da pessoa física, não se deve atribuir

responsabilidade a este.

Na situação de massa falida, por exemplo (inc. V do art. 134), é até de se

esperar que o tributo não seja pago.253 Assim, como atribuir responsabilidade ao

síndico, se ele não der causa ao inadimplemento do tributo?

Se a intervenção ocorrer sem culpa, ao menos (numa de suas diversas

modalidades, inclusive a culpa in eligendo ou a in vigilando), descabe atribuir

responsabilidade aos gestores da empresa. É o caso, especialmente, da dissolução

regular, com obediência à legislação comercial e civil, em que a empresa é extinta

sem condições de arcar com todas suas dívidas. Circunstâncias de mercado podem

levar a tal situação, mesmo com os sócios e administradores atuando com zelo.

Diferentemente ocorre quando há negligência (o administrador atua com

desídia e, por exemplo, reiteradamente deixa de pagar os tributos em dia, embora a

empresa possua dinheiro em caixa ou em banco), imprudência (aplicações de

reservas em ações de alto risco, acarretando prejuízos futuros) ou imperícia (esta

somente se o administrador atuar no exercício da profissão regulamentada, como já

dito).

Sócios e administradores também devem ser responsabilizados por culpa in

eligendo ou culpa in vigilando. Do contrário, numa grande corporação os diretores

solidárias, subsidiárias individualizadas, subsidiárias solidárias. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2001. p. 110.
253 BECHO, Renato Lopes, comentando o art. 134 do CTN, em PEIXOTO, Marcelo Magalhães;
LACOMBE, Rodrigo Santos Massse (Coord.). Comentários ao código tributário nacional. São
Paulo: MP Editora, 2005. p. 1035.
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quase nunca serão atingidos, já que quase sempre os agentes a praticarem os atos

culposos serão administradores menores, que atuam na ponta.

A conduta culposa deve ser demonstrada pela fiscalização, por meio de

provas cabais ou indícios, contidos no processo administrativo referente ao

lançamento do crédito tributário cuja responsabilidade se atribui aos sócios e

administradores. A nosso ver não se deve admitir a transferência da

responsabilidade pelo pagamento do tributo, da pessoa jurídica para os sócios

administradores, sem que haja qualquer pronunciamento da autoridade

administrativa responsável pelo lançamento sobre o tema. Afinal, a responsabilidade

não é objetiva, não é simplesmente a condição de administrador ou de sócio de

sociedade de capital que enseja tal transferência. À época do anteprojeto do CTN

elaborado por Rubens Gomes de Sousa, e criticando-o porque nele a

responsabilidade de terceiros se apresentava objetiva, Gilberto de Ulhôa Canto já

defendia que não devia ser estabelecida uma responsabilidade “inteiramente sem

culpa,” sob pena de ninguém aceitar os encargos.254

Quando o processo administrativo não contiver qualquer referência à

culpabilidade dos responsáveis tributários, os nomes dos sócios não devem constar

da CDA. Em tal hipótese, estando a cobrança do crédito em sede de execução fiscal

254 Referia-se Gilberto Ulhôa Canto ao art. 246 do anteprojeto, propondo a supressão do seu inc. VI,
que conjunto com o art. 230 determinava o seguinte:
“Art. 230. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, previstos neste Código ou
em lei tributária, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e rendas, de
qualquer natureza, do contribuinte, ou do seu espólio ou massa falida, inclusive os gravados por ônus
real ou cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da
constituição do ônus ou da cláusula, excetuados os bens e rendas que este Código declara
absolutamente impenhoráveis.
(...)
Art. 246. Nos casos de falta de cumprimento ou de impossibilidade da exigência do cumprimento por
obrigação tributária principal, por parte do obrigado direto, respondem solidariamente com êste, nos
têrmos do disposto do art. 230:
(...)
VI – os diretores, gerentes e administradores de pessoas jurídicas de direito privado, em relação aos
tributos devidos por estas.” (cf. CODIFICAÇÃO do direito tributário. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro
de Direito Financeiro, 1955. p. 53-54, 56, 214).
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e requerido redirecionamento para os sócios, deve ser aberto incidente processual

sobre a questão, ao final do qual, se a conclusão for pela transferência da

responsabilidade, a cobrança judicial deve se voltar contra as pessoas físicas. Assim

tem admitido o STJ, inclusive.255

Diferentemente, se os nomes dos sócios constarem da CDA (para tanto o

processo administrativo referente ao lançamento deve apontar os motivos da

responsabilidade atribuída aos sócios), há inversão do ônus da prova. Face à

presunção de certeza e liquidez da CDA, em tal situação os sócios é que deverão

provar inexistir a responsabilidade apontada pela fiscalização.

Face à necessidade de se averiguar, em cada caso concreto, a culpa, o art.

134 demanda uma interpretação casuística. Não é possível uma interpretação válida

a partir de pressupostos que não a culpa.

Quanto ao montante do crédito tributário, a responsabilidade atribuída com

base no art. 134 só abrange os juros de mora (devidos pelo simples atraso e

255 “PROCESSUAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO DE TERCEIRO – PROVA DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA – PRESUNÇÃO DE
CERTEZA – ALCANCE (L. 6.830/80, ART. 3º)
I – A presunção de liquidez da certidão de dívida ativa só alcança as pessoas nela referidas.
II – Para admitir que a execução fiscal atinja terceiros, não referidos na CDA, é lícito ao juiz exigir a
demonstração de que estes são responsáveis tributários, nos termos do CTN (Art. 135).”
(STJ, 1ª Turma, Resp. 272236, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgamento em 17/04/2001,
unânime. www.stj.gov.br. Acesso em: 28 fevereiro 2005).
No Embargos de Declaração a esse julgado, a 1ª Turma assim decidiu:
“PROCESSUAL – EXECUÇÃO FISCAL – CO-OBRIGADOS – CERTIDÃO OMISSA – PROVA DA
CO-RESPONSABILIDADE – EXIGÊNCIA – LICITUDE.
I - A Lei 6.830/80 determina que o termo de inscrição da dívida explicite "a origem, a natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida" (Art. 2º, § 5º, III). De sua parte, a certidão deverá conter os
mesmos elementos do Termo de inscrição (§ 6º). Se assim ocorre, em havendo co-responsáveis, é
necessário que a certidão esclareça qual o fundamento de tal solidariedade passiva.
II – Se a certidão é obscura, o Juiz deve requisitar a demonstração do título em que funda a alegada
co-responsabilidade. Semelhante providência homenageia a economia processual, evitando que a
máquina judiciária, já tão sobrecarregada, se movimente em vão. Atende-se, também, ao interesse do
credor, livrando-o de eventual condenação por sucumbência.”
(STJ, 1ª Turma, EDcl no Resp. 272236, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgamento em
05/03/2002, unânime. www.stj.gov.br. Acesso em: 28 fevereiro 2005).
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independentemente de culpa, inclusive) e a multa de mora, além do valor principal

do tributo. O CTN não permite, a não ser no caso de dolo (hipótese configurada

dentre aquelas do art. 135), a responsabilização pela multa de ofício. Tampouco

pela multa aplicada em caso de descumprimento de obrigação acessória.

O CTN estabelece, assim, uma gradação: se a responsabilidade for atribuída

em função de culpa, atinge apenas a multa de mora; se decorrente de dolo, abrange

a multa de ofício, mais gravosa e cobrada em substituição àquela.

É certo que os administradores são responsáveis pelas obrigações acessórias

da pessoa jurídica, pelo que, no caso de inadimplemento, deveriam arcar com a

penalidade imposta. Isto porque tal penalidade independe de a conduta ser dolosa

ou culposa, sendo decorrente, tão-somente, do não cumprimento de determinada

obrigação acessória (não entrega de declarações, por exemplo).

Mas, como a dicção imprecisa do § 3º do art. 113 do CTN informa (“A

obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em

obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”), a obrigação principal é

inconfundível com as obrigações acessórias que lhe cercam. Não há qualquer

conversão ou transformação de obrigação acessória em obrigação principal. A

penalidade pelo descumprimento da primeira é que tem natureza jurídica idêntica à

desta última, devendo por isto ser tratada, juridicamente, como se obrigação

tributária principal fosse. Tal tratamento implica, inclusive, em que sobre o valor de

penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória incidam juros de mora (do

mesmo modo como estes incidem sobre o valor principal do tributo), ao contrário do

que ocorre quando a penalidade deve-se ao descumprimento da obrigação principal

(sobre a multa de mora ou de ofício aplicada em decorrência do não pagamento do

tributo não incidem juros moratórios).
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Ainda assim, a obrigação acessória continua inconfundível com a principal. À

vista do caput do art. 134, que restringe a responsabilidade à obrigação principal,

não há como estendê-la à penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.

Esta conclusão é reforçada pelo parágrafo único do art. 134, que limita, de modo

expresso, as penalidades às de caráter moratório.

Dentre os incisos do art. 134, nos interessa de perto os III e VII, tratados nos

dois itens seguintes.

4.3.1 Inciso III do art. 134 do CTN: responsabilidade subsidiária do administrador

A doutrina, bem como a jurisprudência,256 não costuma se referir ao inc. III do

art. 134, quando trata da responsabilidade dos administradores de empresas. A

referência é quase unicamente ao inc. VII do art. 134, ou então ao art. 135.

A nosso ver não há razão para a omissão, tendo em vista que dentre os

“administradores de bens de terceiros” a que se refere o inciso em tela devem ser

incluídos os administradores de empresas, sejam empregados ou não.257 O terceiro

administrado, na hipótese, é a sociedade.

Mesmo quando sócio da sociedade que administra, a pessoa permanece

sendo administrador de bens de terceiros, posto que a sociedade não é só sua. Ao

menos em parte a sociedade é bem pertencente a terceiro.

Não há razão plausível para se considerar como responsável tributário o

256 Na página do STJ na internet não foram encontrados julgados com base no inc. III do art. 134
CTN.
257 José Luiz CARVALHO entende que somente o administrador empregado e não sócio é que
estaria na condição de administrador, nos termos do inc. III do art. 134 do CTN (cf. CARVALHO, José
Luís. A responsabilidade do administrador em matéria tributária: a questão do caráter substitutivo
do artigo 135 do código tributário nacional. 2003. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de
Franca, p.103).
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síndico ou o comissário, nas hipóteses de massa falida ou em concordada

(equivalentes, pela Lei nº 11.101/2005, a nova Lei de Falências, à massa falida ou à

empresa em recuperação judicial, nas quais o síndico ou o comissário correspondem

ao atual administrador judicial), e não impor igual responsabilidade ao administrador

de sociedade ativa e saudável.

Por isso não concordamos com aqueles que, como Renato Lopes Becho,258

restringem as pessoas referidas no mencionado inc. III aos gestores de negócios e

mandatários em geral, regulados pelos arts. 1.331 a 1345 e 1.288 a 1330 do Código

Civil de 1916 (correspondentes, respectivamente, aos arts. 861 a 1.345 e 653 a 666

do Código Civil de 2002).

Se para os administradores não sócios de empresa, ou sócios de outras

sociedades que não as de pessoas, se aplicasse somente o art. 135 do CTN, nas

condutas culposas, mas sem dolo, não recairia sobre eles qualquer responsabilidade

tributária por créditos tributários da sociedade. Isto porque, enquanto o art. 134

requer culpa, o art. 135 só comporta hipóteses dolosas (dolo genérico ou eventual).

A norma a ser construída da conjugação dos artigos, todavia, é intermediária,

e prescreve o seguinte: se os administradores de empresas atuarem com culpa,

apenas, respondem na medida dos seus atos pelo valor do tributo (principal),

acompanhado dos juros de mora e da multa de mora respectiva; se atuarem com

dolo, respondem também pela multa de ofício, no lugar da multa de mora.

Para tanto se impõe sejam considerados os administradores de empresa no

inc. III do art. 134 do CTN, de modo a privilegiar o CC, inclusive. Neste ponto

destacamos, a título de informação histórica, que no anteprojeto do CTN elaborado

258 BECHO, Renato Lopes. Sujeição passiva e responsabilidade tributária. São Paulo: Dialética,
2000. p. 173.
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por Rubens Gomes de Sousa, bem como no projeto remetido ao Congresso

Nacional, constava no artigo equivalente ao art. 134 da Lei nº 5.172/66 um inciso

referente, exatamente, aos “diretores, gerentes e administradores de pessoas

jurídicas de direito privado, em relação aos tributos devidos por estas.” 259

No que regula as condutas culposas o inc. III do art. 134 do CTN apresenta-

se plenamente compatível com o art. 1.016 do CC, segundo o qual os

administradores de sociedades empresárias respondem solidariamente perante a

sociedade e os terceiros prejudicados (a Fazenda Pública, no caso de tributos), por

culpa, no desempenho de suas funções. No caso, solidariedade com benefício de

ordem (ou responsabilidade subsidiária, como preferimos), face aos ditames do art.

134 do CTN, lei especial e de hierarquia superior em relação ao CC.

Além do mais – e independentemente da natureza dos administradores, com

relação à sociedade260 -, o § 2º do art. 1.011 do CC informa que se aplicam à

atividade dos administradores de empresas, no que couber, as disposições

concernentes ao mandato.

Exemplo de solidariedade culposa temos no art. 1.059 do CC, segundo o qual

na hipótese de recebimento de lucros ou dividendos (pró-labore não, porque é

remuneração pelo serviço prestado) de boa-fé, mas em detrimento do capital social,

a responsabilidade continua sendo da pessoa jurídica, não passando a ser pessoal.

Todavia, o sócio que assim recebeu deve devolver o valor à sociedade, para que

esta arque com suas obrigações.

Tal distribuição de lucros, se implicar no inadimplemento de tributo, acarreta a

259 Era o inc. VI do art. 246, no anteprojeto, e do art. 170 no projeto (cf. TRABALHOS da comissão
especial do código tributário nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Fazenda, 1954. p. 69, 329).
260 Discute-se se seriam mandatários, prestadores de serviços ou órgãos da pessoa jurídica, como
informado em SILVA, Edgard de Campos. A responsabilidade dos gerentes pelas dívidas
tributárias das sociedades por quotas de responsabilidade limitida. 1993. Dissertação (Mestrado
em Direito) - Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, p. 29-31.



168

responsabilidade do administrador de boa fé, que deverá arcar também com os

valores multa de mora e dos juros respectivos, não pagos em virtude dos lucros

distribuídos com redução do capital social. Na hipótese a responsabilidade é

subsidiária, nos termos do art. 134 em comento.

4.3.2 Inciso VII do art. 134: responsabilidade subsidiária dos sócios, na liquidação de

sociedade de pessoas

O inc. VII do art. 134 do CTN atribui responsabilidade culposa aos sócios de

sociedade de pessoas, no caso de sua liquidação.

O que foi dito, acima, com relação ao inc. III do mesmo artigo, vale para o

inciso ora em comento, com a diferença de que naquele a responsabilidade pode ser

atribuída somente ao administrador, na sociedade de capital ou de pessoas,

enquanto no inc. VII os responsabilizados são todos os sócios da sociedade de

pessoas. Isto em virtude do caráter intuitu personae dessa espécie de sociedade. No

caso de sociedade de capital, a responsabilidade não decorre da condição de sócio,

mas da de gestor.261

Por ocasião da liquidação de uma sociedade, deve-se apurar se os

administradores (seja ela de pessoas ou de capital) e os sócios (se sociedade de

pessoas) atuaram com culpa ou dolo. Na situação de culpa, respondem apenas

pelos tributos, com juros e multa de mora; na de dolo, arcarão também com a multa

de ofício.

Tal apuração é importante porque muitas vezes a sociedade é dissolvida

261 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. São Paulo: Atlas, 2004.
v. 2, p. 587.
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irregularmente, conforme a lei civil e comercial, mas não resta comprovado o dolo.

Em tal hipótese os administradores de uma sociedade de pessoas ou de capital,

bem assim todos os sócios de uma sociedade de pessoas, não respondem pela

multa de ofício.

Aplica-se, então, o inc. VII do art. 134 do CTN na hipótese de dissolução

irregular sem dolo, para se alcançar os sócios da sociedade de pessoas, ou o inc. III

do mesmo, para responsabilizar os administradores de qualquer sociedade. Na

situação de dolo, diferentemente, cabe aplicar o art. 135, como delineado no item

4.4, adiante.

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de responsabilizar os sócios

quando constatada a prática de atos com excesso de poderes ou de infração de lei,

contrato social ou estatutos (art. 135), ou quando da dissolução irregular (art. 134,

VII).262 Nesta última hipótese, os julgados não têm analisado a existência de dolo ou

de culpa, por ocasião da dissolução irregular. Carece, todavia, seja dada atenção

para a diferenciação, de modo a decidir se os sócios respondem também pela multa

de ofício ou não, caso a empresa tenha sido dissolvida irregularmente e os

administradores e sócios (este da sociedade de pessoas) tenham agido com dolo (o

dolo genérico ou o eventual).

Quanto à questão de saber se à sociedade limitada se aplica o inc. VII em

tela, há de ser dirimida levando-se em conta o exposto no item 3.2.2, retro: para nós,

e à vista dos arts. 1.053 e 1.057 do CC, a sociedade limitada é classificada como de

pessoas, a não ser que o contrato social permita, de modo expresso, que a

262 STJ, 1ª Turma, REsp 722998/MT, julgamento em 11/04/2006, relator Min. Luiz Fux, unanimidade;
STJ, 1ª Turma, REsp 728461/SP, julgamento em 06/12/2005, relator Min. Teori Albino Zavascki,
unanimidade; STJ, 2ª Turma, REsp 504698/RS, julgamento em 07/06/2005, relator Min. Francisco
Peçanha Martins, unanimidade; STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp 109143/PR, julgamento em
14/12/2004, relator Min. Castro Meira, unanimidade. www.stj.gov.br. Acesso em: 10 junho 2006.
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transferência de quotas possa ocorrer independentemente de anuência dos demais

sócios. Se o contrato não tiver cláusula dispondo assim, de modo a lhe dar caráter

de sociedade de capital, a limitada deve ser classificada como sociedade de

pessoas, aplicando-se-lhe o inc. VII do art. 134 do CTN.

4.4 ART. 135 DO CTN: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (SEM BENEFÍCIO DE

ORDEM), DOLOSA

A redação do art. 135 do CTN é a seguinte:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.

A responsabilidade pelo crédito tributário, incluindo juros e penalidades (multa

de mora ou de ofício), é transferida dos contribuintes originários para os respectivos

responsáveis, a saber:

- dos filhos, tutelados ou curatelados, para os pais, tutores ou curadores

(incisos I e II do art. 134, combinado com o inc. I do art. 135);

- dos proprietários dos bens administrados (incluindo empresas, como visto

no item 4.3.1), espólio, massa falida ou empresa em concordata, para os

administradores, inventariante, síndico ou comissário (inc. III a V do art. 134,

combinado com o inc. I do art. 135);

- dos contribuintes que praticaram os atos junto aos tabeliães, escrivães e

demais serventuários de ofício, para estes (inc. VI do art. 134, combinado com o inc.

I do art. 135);
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- da sociedade de pessoas para os seus sócios (inc. VII do art. 134,

combinado com o inc. I do art. 135);

- dos mandantes, patrões ou empregadores, para os mandatários, prepostos

ou empregados (inc. II do art. 135); e

- das pessoas jurídicas de direito privado (sociedades simples e empresárias,

de pessoas ou de capital) para os seus diretores, gerentes ou representantes (inc. III

do art. 135).

Conforme o inc. I do art. 135, a responsabilidade nele estatuída atinge todas

as pessoas referidas no art. 134. Assim, necessariamente há diferença entre um e

outro. Não fosse assim, inócua seria a repetição.

A diferença é exatamente o dolo: a intenção de atuar com excesso de

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, sem visar um dano

específico, mas sabendo que a conduta é ilícita (dolo genérico), ou a assunção dos

risos que tal atuação envolve (dolo eventual).

Enquanto no artigo anterior as pessoas respondem pelos atos comissivos ou

omissivos (“em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis”),

bastando que haja o vínculo entre o comportamento dos responsáveis e o

descumprimento da obrigação tributária, neste carece tenham praticado os mesmos

atos com abuso de poder ou infração de lei, de contrato social ou de estatuto.

Naquele, basta a culpa; neste, é necessário o dolo.

Essa gradação, de culpa a dolo, é que justifica uma responsabilidade menor

no art. 134 (tributo acompanhado de juros de mora e multa de mora, apenas),

ampliada no art. 135 para englobar também a multa de ofício. Na culpa, uma

penalidade menor; no dolo, uma mais gravosa.
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Neste ponto cabe observar que a inclusão da multa de ofício, determinada

pelo art. 135, guarda consonância com o art. 1.080 do CC, que tratando da

deliberação dos sócios na sociedade limitada informa o seguinte: “As deliberações

infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que

expressamente a aprovaram.”

Observe-se a diferença entre os arts. 1.080 e 1.059 CC, o último a determinar

que “Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a

qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se

distribuírem com prejuízo do capital.” Caso as retiradas indevidas, subtraindo o

capital da sociedade, impeçam o pagamento de tributo, o art. 1.059 do CC configura

hipótese de responsabilidade culposa, a responsabilizar os administradores por tais

desembolsos (art. 134, III do CTN) ou, no caso de sociedade de pessoas, todos os

seus sócios, por ocasião da liquidação, se esta vier a ocorrer (art. 134, VII, do CTN).

Como já defendemos no item 4.1, trata o art. 135 de responsabilidade

tributária por transferência, com solidariedade sem benefício de ordem.

Enquanto no art. 134 do CTN resta claro que se trata de responsabilidade

subsidiária, havendo solidariedade com benefício de ordem (primeiro cobra-se dos

contribuintes, depois dos responsáveis), numa exceção à regra geral do parágrafo

único do art. 124 do Código, no art. 135 as divergências não cessam. Como exposto

naquele item, há argumentos respeitáveis em defesa de que este último trataria de

substituição tributária, de solidariedade ou ainda de obrigação não tributária, com

caráter de sanção administrativa.

O importante, de todo modo, é a compreensão de que, em se tratando de

responsabilidade de sócios e admistradores de empresa, a pessoa jurídica é a

contribuinte originária. Há então, transferência de responsabilidade, da pessoa
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jurídica para as pessoas físicas. Por isto podemos afirmar que o art. 135 trata de

responsabilidade tributária por transferência, descartando a hipótese de substituição

tributária. Esta, para nós, é sujeição passiva originária ou direta, e não derivada ou

indireta, como é a responsabilidade por transferência.263

Carece, agora, ressaltar a solidariedade que coexiste na responsabilidade

tributária em tela, lembrando que a primeira se aplica tanto ao contribuinte quanto ao

responsável por transferência, ou ainda ao substituto tributário, quando for o caso.

Tanto no art. 134, quanto no 135, a hipótese é a de solidariedade de direito, inserta

no art. 124, II, do CTN.

A expressão “pessoalmente responsáveis”, constante do caput do art. 135,

não pode ser lida como “somente responsáveis”, não limita a responsabilidade,

exclusivamente, às pessoas ali arroladas, com exclusão do contribuinte originário264

(no caso, a sociedade). A responsabilidade da pessoa jurídica continua. A nosso ver

assiste razão a Hugo de Brito Machado, quando assevera:

Com efeito, a responsabilidade do contribuinte decorre de sua
condição de sujeito direto da relação obrigacional tributária.
Independe de disposição legal que expressamente a
estabeleça. Assim, em se tratando de responsabilidade
inerente à própria condição de contribuinte, não é razoável
admitir-se que desapareça sem que a lei o diga
expressamente. Isto, aliás, é o que se depreende do disposto
no art. 128 do Código Tributário Nacional...265

Os atos praticados com infringência de contrato ou estatuto, ou com

263 Ver item 1.4.1, ao final.
264 É o que defendem MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Responsabilidade tributária. In:
_____. Responsabilidade tributária. 2. tir. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária:
Resenha Tributária, 1990, p. 34-34. (Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 5). CAMPOS, Dejalma de.
Responsabilidade tributária. In: _____. Responsabilidade tributária. 2. tir. São Paulo: Centro de
Estudos de Extensão Universitária: Resenha Tributária, 1990, p. 108-109. (Caderno de Pesquisas
Tributárias). BECHO, Renato Lopes, ao comentar o art. 135, em PEIXOTO, Marcelo Magalhães;
LACOMBE, Rodrigo Santos Massse (Coord.). Comentários ao código tributário nacional. São
Paulo: MP Editora, 2005. p. 1037; e MURTA, Antônio Carlos Diniz. Responsabilidade tributária dos
sócios: sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Belo Horizonte: Del Rey; Fumec, 2001. p.
76.
265 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
142.
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extrapolação do objeto social, obrigam a sociedade perante terceiros de boa-fé. 266

Não é pertinente o emprego da teoria ultra vires, na defesa de que tais atos não

obrigariam a pessoa jurídica. Quanto mais em relação ao Fisco, detentor de crédito

tributário privilegiado (hoje nem tanto, após a nova Lei de Falências, sob nº

11.101/2005).

O caráter de pessoalidade, em vez de relacionado à exclusão da pessoa

jurídica, de modo a expressar que a obrigação tributária recairia única e

exclusivamente sobre o responsável, se relaciona à circunstância da infração

cometida, que neste caso é dolosa. Por isto a responsabilidade é pessoal, a incluir

também a multa de ofício.

A exclusividade pretendida por alguns autores só existe, a meu ver, nas

infrações que decorram direta e unicamente de dolo específico, na forma do art. 137,

III, do CTN. Se demonstrado que o agente (aquele que praticou o ato doloso,

incluindo os administradores de empresas, seus mandatários, prepostos,

empregados e representantes) praticou o crime contra a pessoa jurídica, aí sim a

responsabilidade pela penalidade passa a ser exclusiva e pessoal267 (o valor do

266 Carlos Alberto Hauer de Oliveira conclui da mesma forma, ao tratar da teoria ultra vires e
interpretar o art. 10 do Decreto-Lei nº 3.708/1919, segundo o qual “Os sócios gerentes ou que derem
o nome à firma não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome da sociedade,
mas respondem para com esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente pelo excesso de
mandato e pelos atos praticados com violação do contrato ou da lei.” Após chamar atenção da
responsabilidade do gerente para com a sociedade, afirma: “Significa, então, que a sociedade se
obriga pelo ato praticado pelo gerente ainda que estranho ao objeto social, uma vez que a lei afirma o
direito regressivo da pessoa jurídica em relação ao gerente faltoso. E se a lei assentou a
responsabilidade do gerente para com a sociedade, é porque esta se obriga pelo ato, pois, do
contrário, bastaria prescrever a responsabilidade do gerente.” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Hauer.
Responsabilidade civil do dirigente de sociedades empresárias. 1999. Dissertação (Mestrado em
Direito) - Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 1999, p. 196). Mais adiante, na p. 198, ressalva
que a maioria da doutrina, embora também defenda a responsabilidade da sociedade pelos atos
praticados fora do objeto social, o faz com o argumento de preservar a boa-fé de terceiros.
267 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 495; e
FARIA, Luiz Alberto Gurgel de, comentando os arts. 135 e 137do CTN, em FREITAS, Vladimir
Passos (Coord.). Código tributário nacional comentado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2005. p. 606, 613; e MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. São
Paulo: Atlas, 2004. p. 637, v. 2.
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tributo, mais juros, continuam a cargo da pessoa jurídica, o sujeito passivo

originário). Em tal hipótese, comprovado o prejuízo da pessoa jurídica e a autoria,

cabe o lançamento tributário em nome do agente, na qualidade de contribuinte (em

vez de em nome da pessoa, em solidariedade com os administradores responsáveis,

como se dá nas hipóteses do art. 135).

Outra diferença com relação ao art. 134 diz respeito à inclusão, no art. 135,

da responsabilidade pela penalidade em virtude de descumprimento de obrigação

acessória. Não há, aqui, a limitação estabelecida naquele, de a responsabilidade

circunscrever-se à obrigação principal.

4.4.1 Excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos:

caracterização

Os poderes a cujo excesso o art. 135 do CTN se refere são aqueles

outorgados pela legislação civil e comercial, bem como pelo contrato social ou pelo

estatuto da sociedade, aos sócios e administradores. Como indica o art. 997, VI, do

CC,268 o contrato social deve mencionar os poderes e atribuições das pessoas

encarregadas da administração da sociedade. Assim, se o contrato social, por

exemplo, vedar a aquisição de bem imóvel sem a anuência dos demais sócios, e um

deles, sozinho, fizer tal aquisição, responderá esse sócio pelo Imposto Municipal

sobre a Transmissão de Bens Inter-Vivos (ITBI), a cargo originariamente da pessoa

jurídica.269

Note-se que não é o excesso de poder, ou infração de lei, que dá origem à

268 O art. 997, que integra o capítulo relativo à sociedade simples, também se aplica às demais
sociedades personificadas, como indicam os arts. 1.040, 1.046 e 1.053, todos do CC.
269 GAINO, Itamar. Responsabilidade dos sócios na sociedade limitada. São Paulo: Saraiva,
2005. p. 46.
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obrigação tributária.270 Até porque, nos termos do art. 3º do CTN, o tributo não pode

se constituir em sanção de ato ilícito. A regra-matriz de nenhum tributo pode adotar

no seu aspecto material um ilícito.

No exemplo acima, a obrigação tributária surgiu no momento de aquisição do

imóvel, tendo no pólo passivo a pessoa jurídica adquirente, em nome da qual o sócio

atuou sem autorização. O que o excesso de poder acarreta é a responsabilidade

tributária por transferência, da pessoa jurídica para o sócio que atuou sem poder. Se

por acaso a origem da obrigação tributária fosse o ato excessivo, em vez da

aquisição do sujeito passivo direto, o sócio que cometeu o excesso (ou o infrator de

lei, noutras hipóteses) deixaria de ser terceiro em relação à obrigação tributária

decorrente da aquisição de imóvel, e passaria a ser contribuinte.

A sujeição passiva por transferência, no exemplo, se dá em virtude do

excesso de poder. Esta a circunstância que se sobrepõe à obrigação tributária

originária para, alterando-a no pólo passivo para agregar ao contribuinte de origem

(a pessoa jurídica) o responsável tributário solidário (a pessoa física do sócio). O

exemplo mostra que a superveniência a acarretar a transferência de

responsabilidade não acontece, sempre e necessariamente, após o surgimento da

obrigação. Tal superveniência não é uma questão temporal, não diz respeito

somente a acontecimentos futuros em relação ao surgimento da obrigação tributária

original.

A expressão “obrigações tributárias resultantes de atos...”, contida no caput

do art. 135, pode nos levar a pensar que a obrigação tributária resultaria de atos

ilícitos ou que lhe seria posterior, aconteceria após os atos ilícitos. Mas tributo, bem

270 SOUZA, Gelson Amaro. Responsabilidade tributária e legitimidade passiva na execução
fiscal. 2. ed. rev. atual. ampl. Ribeirão Preto: Nacional de Direito, 2001. p. 96.
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como a obrigação tributária correlata, não pode resultar de ato ilícito, como já deixa

claro o art. 3º do CTN, já destacado. Apesar da imperfeição da redação, o que

resulta do ilícito é a transferência de responsabilidade, não a obrigação tributária. O

excesso de poder ou infração de lei, contrato ou estatuto a que alude o art. 135 até

pode se fazer presente no momento inicial, na origem da relação jurídica tributária,

que todavia exsurge entre a pessoa jurídica e o Fisco e, somente em momento

posterior (quando dado relevo à circunstância diferenciadora) é modificada,

incorporando ao pólo passivo da obrigação tributária o responsável.

E mais: o fato superveniente a suscitar a responsabilidade pode até mesmo

ser posterior ao surgimento da obrigação tributária. Administradores e sócios

incorporados à sociedade após o fato jurídico tributário, inclusive, podem ser

responsabilizados, se derem causa à insolvência da empresa. O que não pode é um

sócio que saiu da sociedade antes do fato jurídico tributário ser responsabilizado.

Tome-se a seguinte situação (não tão hipotética assim): em virtude de uma

conjuntura desfavorável (vendas muito inferiores às estimadas é uma possibilidade),

um sócio administrador decide atrasar o recolhimento de tributos, optando por pagar

de imediato débitos junto a fornecedores, porque a multa e os juros destes, num

dado intervalo de tempo, são superiores à multa de ofício e juros de mora dos

tributos. Na ocasião o ativo da empresa era superior ao passivo, neste incluídos os

débitos tributários em atraso. Algum tempo depois, e enquanto os tributos ainda

eram devidos, um novo sócio substitui o administrador que atrasou os tributos para

pagar aos fornecedores. O novo sócio passa a administrá-la, levando-a à ruína em

virtude de operações fraudulentas, inclusive.

Pergunta-se: quem deu causa, de forma dolosa, à infração consistente no não

recolhimento dos tributos? Levando-se em conta que o primeiro agiu sem culpa, o
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segundo sócio é que deve ser responsabilizado pelos tributos afinal não pagos em

virtude da gestão fraudulenta promovida por este.

Esta situação hipotética é exemplo de infração à lei referida no art. 135. Não

mais estamos tratando de excesso de poderes, que se confunde com a infração de

contrato social ou estatutos. Afinal, exceder os poderes autorizados em um contrato

nada mais é do que uma forma de infringi-lo.

A infração de lei no artigo em comento quer dizer infração a toda e qualquer

lei. A ilicitude nele mencionada é ampla, acarretando a responsabilidade solidária do

administrador (e de qualquer sócio de sociedade de pessoas liquidada) sempre que

caracterizado o dolo.

Na caracterização do dolo reside a maior dificuldade para as administrações

tributárias, na tentativa de responsabilizar os administradores e sócios de

sociedades empresárias, por débitos tributários desta. Como demonstrar, afinal, a

intenção da pessoa física?

A solução vai depender de caso concreto. Assim, se por um lado é certo que

o simples inadimplemento de tributo se constitui em infração de lei, a situação em

concreto irá demonstrar se o sócio tinha razões ou não para deixar de liquidar o

crédito tributário (desta hipótese específica tratamos mais adiante, no item 4.4.3).

O que não pode é a responsabilidade tributária ser atribuída à pessoa física

com supedâneo no art. 135, mas sem qualquer investigação sobre a existência de

dolo. Permitir que assim aconteça é substituir a responsabilidade subjetiva por outra,

objetiva, sem guarida no ordenamento jurídico.

O dolo necessário à responsabilidade estatuída no art. 135 é o presente não

só nos crimes contra a ordem tributária previstos na Lei nº 8.137/90, nos de
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contrabando ou descaminho,271 ou nas infrações tributárias dolosas como

sonegação, fraude e conluio (Lei nº 4.502/64, arts. 71 a 73, respectivamente), mas

também nos demais ilícitos tributários (não prestação de informações obrigatórias às

autoridades fazendárias, concernentes à existência do fato gerador, declarações

inexatas, etc). Estes últimos, quando imputados somente à pessoa jurídica, a

contribuinte originária, não demandam qualquer investigação sobre a existência de

dolo, por parte dos seus administradores e sócios. Todavia, se pretendida a

responsabilização por transferência às pessoas físicas, necessariamente a

administração tributária terá de investigar a participação de cada uma delas nas

infrações cometidas, com o intuito de demonstrar o dolo.

O Fisco deverá comprovar, ao menos, o exercício da administração,

relacionar os fatos praticados pelos administradores com o não pagamento do tributo

por parte da pessoa jurídica e dizer porque considera a conduta dolosa (ou culposa,

no caso do inc. III do art. 134). Nas considerações acerca do dolo, deve atentar para

a possibilidade dos responsáveis tributários terem agido de modo diferente. A

escolha por uma conduta, no lugar de outra possível, prenuncia a vontade de

praticar a primeira, ajudando sobremodo na configuração do dolo. Se a

administração for compartilhada, deverá indicar, sempre que possível, quem praticou

tais e quais atos.

4.4.2 Dissolução irregular: culposa ou dolosa?

No final do item 4.3.2, já dissemos que a jurisprudência do STJ é uniforme em

271 Os crimes de contrabando e descaminho estão no art. 334 Código Penal, alterado pela Lei nº
4.729/65.
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responsabilizar os sócios, quando constatada a dissolução irregular. Ressalvamos,

no entanto, que os julgados não adentram nas circunstâncias de tal dissolução, de

modo a saber se houve culpa ou dolo dos administradores ou sócios.

Para quem admite a responsabilização também por culpa nas hipóteses do

art. 135, não haverá diferença. Para nós, todavia, importa a diferenciação: se os

sócios (na sociedade de pessoas) e os administradores (em qualquer espécie

societária, de pessoas ou de capital) atuaram com dolo, respondem inclusive pela

multa de ofício; se houver apenas culpa, arcarão somente com a penalidade de

mora. O que não pode é deixar de responsabilizar qualquer sócio ou administrador,

quando verificada a dissolução irregular.272

Comprovado que a empresa foi abandonada ao vento, sem que os seus

administradores tenham adotado qualquer providência quanto à sua extinção, é

indubitável a dissolução irregular. Numa situação de dificuldades, a empresa até

pode parar de operar, mas deve continuar cumprindo com obrigações acessórias

regulares, especialmente junto às administrações tributárias (Federal e Estadual ou

Municipal, conforme o caso). Ou então pode solicitar a atual recuperação judicial,

antiga concordada. Em último caso, se constatada a impossibilidade de

recuperação, deve ser requerida a autofalência.273

Contudo, assim não acontece, a realidade é assaz diferente. Repete-se com

272 Opinião diferente é a de Zenildo Bodnar, que afirma: “Não existe previsão legal de atribuição de
responsabilidade apenas pela dissolução irregular. Mesmo neste caso, é imprescindível que esteja
demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores, especialmente o comportamento doloso ou
culposo por parte do sócio responsável, na ocasião da dissolução da sociedade.” O autor informa que
na Espanha teria sido introduzida na legislação uma hipótese de responsabilidade específica para o
caso de dissolução irregular (BODNAR, Zenildo. Responsabilidade tributário do sócio-
administrador. Curitiba: Juruá, 2005. p. 130-131).
273 O pedido de autofalência não é facultativo, mas obrigatório, se constata a insolvência definitiva da
empresa. Na Lei nº 11.101/2005, a chamada nova Lei de Falências, a falência deve ser requerida
pelo próprio devedor, estando prevista nos arts. 105 a 107; na antiga Lei de Falências (Decreto-Lei nº
7.661/1945), disposição similar encontra-se no art. 8º.
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freqüência a chamada insolvência de fato,274 estado em que a empresa resta

impossibilitada de pagar o total de suas dívidas por possuir um ativo inferior ao

passivo, mas continua vendendo e comprando ou prestando serviços quase que

normalmente, sem pagar os tributos devidos. Também sói acontecer que empresas

simplesmente parem de operar, sem que seja adotada qualquer providência visando

à regular extinção: as portas dos estabelecimentos simplesmente são cerradas e os

sócios desaparecerem.275

Empresas nessas condições deviam ser liquidadas, de forma que os ativos

fossem destinados aos credores, nos termos do art. 83 da Lei nº 11.101/2005.276

Como, em vez da liquidação regular, muitas dessas empresas têm seus

274 Insolvência é o que, em última análise, caracteriza a falência, como explica ALMEIDA, Amador
Paes de. Curso de falência e concordata. 11. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 21. É a
chamada insolvência civil, e não a insolvência comercial, esta manifestada pela mera impontualidade
no pagamento de uma obrigação, como explica SILVA, Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de
Janeiro: Forense, 1991.
275 No REsp 800.039, julgado em 25/04/2006, o relator sorteado, Min. Francisco Peçanha Martins,
restou vencido por entender que não se podia redirecionar a execução fiscal para o sócio-
administrador porque não havia comprovação de que ele agiu com dolo, nos termos do art. 135 do
CTN. A Min. Eliana Calmon, designada para o acórdão, entendendo diferente afirmou:
“... pode-se presumir pela dissolução irregular da empresa e, portanto, redirecionar o executivo fiscal
para os sócios da empresa executada, porque fora certificado pelo oficial de justiça que a empresa
não mais existia no endereço indicado.
De fato, uma empresa não pode funcionar sem que o endereço de sua sede ou do eventual
estabelecimento se encontre atualizado na Junta Comercial e perante o órgão competente da
Administração Tributária, sob pena de se macular o direito de eventuais credores, in casu, a Fazenda
Pública, que se verá impedida de localizar a empresa devedora para cobrança de seus débitos
tributários.
Isso porque o art. 127 do CTN impõe ao contribuinte, como obrigação acessória, o dever de informar
ao fisco o seu domicílio tributário, que, no caso das pessoas jurídicas de direito privado, é, via de
regra, o lugar da sua sede.
Assim, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, comercial e tributário, cabendo a
responsabilização do sócio-gerente, o qual pode provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou
excesso de poder, ou ainda, que efetivamente não tenha ocorrido a dissolução irregular.
No direito comercial, há que se valorizar a aparência externa do estabelecimento comercial, não se
podendo, por mera suposição de que a empresa poderia estar operando em outro endereço, sem que
tivesse ainda comunicado à Junta Comercial, obstar o direito de crédito da Fazenda Pública.
Ainda que a atividade comercial esteja sendo realizada em outro endereço, maculada está pela
informalidade, pela clandestinidade.” (www.stjj.gov.br. Acesso em 10 julho 2006
276 Cf. os arts. 83 e 84 da nova Lei de Falências, excetuados os encargos da massa falida ou da
empresa em recuperação judicial, não submetidos ao concurso de credores, a preferência dos
créditos tributários ficou atrás dos créditos trabalhistas (limitados a cento e cinqüenta salários-
mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho) e dos com garantia real, até o limite
do bem gravado.
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registros cancelados nas Juntas Comerciais e na Secretaria da Receita Federal

(onde ocorre a “baixa” do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), a pedido dos

sócios administradores, cabe responsabilizá-los. Vindo a ser descoberto um crédito

tributário, dentro do período decadencial, o lançamento deve ser efetuado

diretamente em nome dos sócios responsáveis, se o CNPJ já estiver extinto (no

caso de tributo federal), ou então em nome da pessoa jurídica que ainda possua

CNPJ, na condição de contribuinte, com os sócios postos na condição de

responsáveis e devidamente cientificados do lançamento.

Se for uma sociedade de pessoas, a responsabilidade de todos os sócios,

amparada no art. 134, VII, do CTN, não abarcará a penalidade de ofício; se

sociedade de capital, os administradores (e não todos os sócios), poderão ser

apenados com a multa de mora, apenas, caso comprovada a culpa (com base no

art. 134, III, do CTN), ou a de ofício, na comprovação de dolo (art. 135, III, do CTN).

Daí a necessidade de saber quem estava na administração à época da dissolução

irregular, e de averiguar as condições nas quais se deu o fechamento da empresa.

Esclarecemos, neste ponto, que não se pode chegar a uma definição

conceitual do que seja dissolução irregular, para fins de se atribuir responsabilidade

(culposa ou dolosa) aos sócios e administradores. Como ensina Karl Larenz, “Só se

pode falar de um ‘conceito’ em sentido estrito quando for possível defini-lo

claramente, mediante a indicação exaustiva de todas as notas distintivas que o

caracterizam. O sentido de uma tal definição é o de que ‘só quando e sempre que’

todas as notas distintivas do conceito se apresentam em algum objecto poderá ser

esse objecto subsumido ao conceito, quer dizer, pertence à classe de objectos por
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ele designados.”277 O conceito a que se refere Larenz é também dito conceito de

classe, para diferenciá-lo do conceito de ordem ou tipo.278 O conceito de classe, por

ser “definido em um número limitado e necessário de características”,279 é fechado e

só admite subsunção completa, enquanto o tipo, por admitir que algumas de suas

características não são indispensáveis, é aberto e permite a subsunção parcial. No

caso de dissolução irregular, é impossível se chegar a um conceito de classe.

O máximo que alcançamos são tipos de dissolução irregular, como os

descritos acima e os seguintes:

- fim das atividades da empresa, com inexistência de bens de sua

propriedade e sem qualquer providência por parte dos sócios, quanto à autofalência

ou, ao menos, informação junto aos órgãos competentes, sobre a inatividade.280

- transferência de quotas da sociedade para terceiros, com registro na Junta

Comercial, mas sem registro nos órgãos da administração tributária;281

Neste último tipo, quando os sócios verdadeiros tentam se eximir da

responsabilidade promovendo a transferência para “laranjas”, a responsabilidade

277 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1997. p. 300.
278 As origens dos termos permitem aclarar melhor as diferenças. Tipo vem do grego týpos,
significando cunho, molde, sinal (cf. Dicionário Aurélio Eletrônico, v. 2.0, 1996). Já conceito tem
origem no latim conceptu, que é a representação abstrata de um objeto, concebido mentalmente a
partir de suas propriedades gerais e consideradas essenciais. Assim, o tipo é mais concreto,
enquanto o conceito é abstrato. Daí dizer-se que o tipo é descrito, ao passo que o conceito é definido.
Para uma visão abrangente dos significados da palavra tipo, ver DERZI, Misabel Abreu Machado.
Legalidade material, modo de pensar ‘tipificante’ e praticidade no direito tributário. In: JUSTIÇA
TRIBUTÁRIA – CONGRESSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO – IBET, 1., 1998, São Paulo: Anais .....São
Paulo: Max Limonad, 1998. p. 629-631.
279 Ibidem. p. 634.
280 STJ, 2ª Turma, REsp 21586/RS, julgamento em 05/10/1994, relator Min. Antonio de Pádua
Ribeiro, unânime
281 STJ, 2ª Turma, REsp 46985/SP, julgamento em 04/09/1995, relator Min. Antonio de Pádua
Ribeiro, unânime. No seu voto, o Ministro relator afirma ter havido o “alaranjamento” da sociedade, no
que seus sócios legítimos transferiram suas quotas para terceiros, quando já não havia atividade
empresarial e o crédito tributária já havia sido lançado. No mesmo sentido, STJ, REsp 55566/SP,
julgamento em 09/11/1994, relator Min. Garcia Vieira, unânime. www.stj.gov.br. Acesso em: 13 junho
2005).
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deve ser imputada a todos eles, além da pessoa jurídica. Há solidariedade entre a

sociedade, os proprietários de fato e os “laranjas” (solidariedade de fato, nos termos

do art. 124, I, do CTN), cabendo o lançamento em nome daquela, na qualidade de

contribuinte, mas com todas as pessoas físicas sendo cientificadas do lançamento,

na condição de responsáveis. O dolo resta caracterizado em virtude dos “laranjas”,

cabendo a estas pessoas, se for o caso, demonstrar que seus nomes e demais

dados cadastrais foram empregados sem autorização (pela assinatura, se fraudada,

o dolo poderá descaracterizado, em relação aos laranjas).

Como a solidariedade é sem benefício de ordem, no momento da execução

serão alcançados os bens dos proprietários de fato (certamente não serão

encontrados bens em nome da pessoa jurídica e dos laranjas).

4.4.3 Inadimplemento justificado de tributo: ausência de responsabilidade do

administrador

Tratamos por último da questão do inadimplemento de tributo. Como dito, o

STJ reformulou o entendimento inicial, julgando atualmente que o mero atraso de

tributo não se constitui em infração a permitir a responsabilização dos sócios e

administradores de empresas, nos termos dos arts. 134, VII, e 135, III, do CTN.

Mais uma vez se requer a análise de cada caso em concreto, visando

averiguar o que, exatamente, motivou o atraso no recolhimento. Se comprovada a

existência de culpa ou dolo por parte dos administradores e sócios, cabe

responsabilizá-los; se não, só cabe cobrar o tributo da pessoa jurídica.

Retornemos à situação hipotética já exposta, de uma sociedade cujo sócio

decidiu atrasar o recolhimento de tributos para poder pagar a fornecedores, por ter o

inadimplemento dos débitos junto a estes, custo superior ao atraso dos tributos. Ora,
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em tal situação o sócio decidiu em prol da empresa, não lhe podendo ser imputada

culpa ou dolo. Daí descaber responsabilizá-lo.

Diferentemente é a situação - por sinal, bastante corriqueira -, de atraso no

recolhimento de tributo com simultânea distribuição de lucros. Ao tempo em que por

um lado a empresa não recolhe os tributos devidos, por outro distribui lucros aos

seus sócios. Em tal situação resta caracterizada, no mínimo, a culpa dos sócios que

tinham poder de mando sobre o pagamento de tributos e a distribuição de lucros,

bem como daqueles que receberam os lucros.282 Estes últimos respondem, a nosso

ver, pela culpa in vigilando, ou negligência, por não procurarem se informar

minimamente sobre as condições da empresa, admitindo-se prova em contrário

(podem ter recebido informações falsas, por exemplo). Além do mais, lei federal

antiga proíbe a distribuição de lucros, enquanto as pessoas jurídicas tiverem débito

tributário não garantido, junto à União e suas autarquias. 283

Já no caso de pagamento de pró-labore aos sócios que prestam serviços à

sociedade, bem como de pagamento de salários, em detrimento do recolhimento de

tributos, cremos não ser o caso de culpa ou dolo, mais uma vez (assim como na

situação de pagamento a fornecedores, exemplificada acima).

Assituações acima analisadas, longe deapresentaremsoluçõesgerais, apenasreforçama

necessidadedeinterpretaçãocasuísticadosarts.134e135doCTN.

282 Neste sentido a posição do Ministro do STJ Luiz Fux, que em votações naquele Tribunal, embora
votando com a maioria, tem ressalvado “que a ciência por parte do sócio-gerente do inadimplemento
dos tributos e contribuições, mercê do recolhimento de lucros e pro labore, caracteriza,
inequivocamente, ato ilícito, porquanto há conhecimento da lesão ao erário público.” (cf. STJ, 1ª
Turma, REsp 626850, julgamento em 05/08/2004, relator Min. Luiz Fux, unânime. www.stj.gov.br.
Acesso em: 13 junho 2005).
283 Referimo-nos ao esquecido art. 32 da Lei no 4.357/64, que teve sua redação alteração alterada
pelo art. 17 da Lei nº 11.051/2004. Com a alteração a norma de 1964 foi como que ressuscitada, e
voltou a ser debatida.
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CONCLUSÃO

A responsabilidade dos sócios e administradores de empresas por débitos

tributários da pessoa jurídica, estatuída nos arts. 134 e 135 do CTN, caracteriza-se

como sujeição passiva indireta ou derivada, inconfundível com a substituição

tributária, esta modalidade de sujeição passiva direta ou originária. Para nós, a única

sujeição passiva indireta se dá na responsabilidade por transferência. O contribuinte

e o substituto tributário são sujeitos passivos originários; o responsável tributário por

transferência (sucessores e os chamados “terceiros”, dentre estes os sócios e

administradores de empresas), sujeito passivo indireto.

Há interpretação divergente, amparada no art. 121 do CTN, segundo o qual o

sujeito passivo ou é contribuinte ou é responsável, conforme mantenha relação

pessoal e direta com o fato jurídico tributário, ou não. Sob essa ótica, o substituto

tributário seria também responsável, nos termos do inc. II do art. 121 do CTN, posto

não ser ele a realizar a hipótese de incidência. Apenas o contribuinte é que seria

sujeito passivo direto.

Tal interpretação, contudo, despreza que o substituto tributário é posto como

sujeito passivo no lugar do contribuinte, previamente e independentemente de

qualquer evento ou circunstância superveniente. Ou seja, a relação jurídica tributária

surge, inicialmente, tendo no pólo passivo o contribuinte ou o substituto tributário, um

ou outro, alternativamente. Ambos na condição de sujeito passivo direto.

A sujeição passiva indireta fica reservada, então, à responsabilidade tributária

por transferência, na qual se incluem os sócios e administradores de empresas,

quando responsabilizados por créditos tributários que, na origem, surgem contra a

pessoa jurídica. Somente em virtude de circunstância superveniente (a ação ou
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omissão do sócio ou administrador, na hipótese em foco) é que a relação jurídica

tributária passa a envolver também a pessoa física, colocada na condição de

responsável tributário.

Nesta responsabilidade há também solidariedade, entre a sociedade e as

pessoas físicas. A solidariedade, que pode ocorrer na sujeição passiva direta ou na

indireta, acontece entre um sujeito passivo direto (o contribuinte pessoa jurídica) e

os sujeitos passivos indiretos responsabilizados (sócios e administradores).

O responsável tributário paga dívida própria. Apenas não realiza o fato

jurídico tributário, cuja hipótese de incidência, no seu aspecto material, só contempla

a participação direta e pessoal do contribuinte. O dever jurídico (ou débito) e a

responsabilidade são dois aspectos da obrigação jurídica, que é una e abarca tanto

o dever jurídico de prestação (elemento pessoal, dever de prestar, segundo a teoria

dualista) como a responsabilidade (elemento patrimonial, a afetar o patrimônio do

devedor na medida do necessário para satisfazer a obrigação). Daí o responsável,

após constatar a superveniência que dá causa à responsabilidade, assumir

obrigação própria.

Obrigação essa que, no início, nasceu contra a sociedade, cuja personalidade

jurídica não se confunde com a das pessoas físicas, seus sócios. A personificação

da pessoa jurídica implica em autonomia patrimonial, com a separação do seu

patrimônio do patrimônio dos sócios que a compõem. Regra geral os bens dos

sócios não respondem por dívidas da sociedade personificada. As exceções ficam

por conta da sociedade em nome coletivo (na qual a responsabilidade dos sócios é

ilimitada) e das sociedades comandita simples e em comandita por ações (nas quais

os sócios comanditados da primeira e os diretores da segunda também respondem

de forma ilimitada).
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Mas a separação entre a pessoa jurídica e as pessoas dos seus sócios não é

absoluta. Em caso de abuso de direito, especialmente, passou-se a desconsiderar a

pessoa jurídica, de modo a responsabilizar também os seus sócios por dívidas que

inicialmente pertenciam tão-somente à pessoa jurídica. Surgiu e se desenvolveu a

teoria da desconsideração, que hoje é aplicada em diversos ramos do direito.

No Código Civil, o art. 50 prevê a desconsideração quando caracterizado o

abuso da personalidade jurídica, em virtude de desvio de finalidade ou de confusão

patrimonial. Como a legislação civil e comercial, na condição de leis ordinárias

gerais, se aplica à responsabilidade tributária no que não contrariar o CTN e as leis

ordinárias tributárias especiais, o art. 50 do CC se constitui em meio residual de

responsabilização dos sócios.

Para empregá-lo, a administração tributária, ao identificar o abuso de direito,

deverá requerer ao juízo seja desconsiderada a pessoa jurídica, em relação aos atos

e negócios praticados com desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Desnecessária é a autorização judicial nas hipóteses dos arts. 134 e 135

CTN. Os dois artigos não configuram aplicação da teoria da desconsideração. A

referendar o entendimento de que no CTN não se cogita da teoria da

desconsideração, a circunstância histórica de que à época de sua elaboração e

aprovação, em 1966, a teoria ainda não estava sendo divulgada no Brasil.

Além do mais, na responsabilidade tributária em foco há solidariedade entre

os sócios (ou administradores) e a pessoa jurídica, pelo que necessariamente há de

se manter a personalidade da pessoa jurídica.

A solidariedade existente no art. 134 é com benefício de ordem, isto é,

somente na impossibilidade de exigência do valor do tributo do contribuinte originário
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é que as pessoas nele discriminadas respondem. Por isto dizemos que tal

responsabilidade é subsidiária.

Diferentemente ocorre no art. 135, cuja responsabilidade é sem benefício de

ordem, pelo que preferimos chamá-la de responsabilidade solidária. Cobra-se do

contribuinte ou do responsável, cabendo ao Fisco optar por um ou outro.

Também há diferença entre os dois artigos no que a responsabilidade prevista

no art. 134 só atinge a obrigação principal e o seu quantum se limita ao valor do

tributo, mais juros e multa de mora, enquanto a responsabilidade do artigo seguinte

abrange a penalidade por descumprimento de obrigação acessória e o seu montante

é ampliado, para abarcar também a multa de ofício, penalidade mais gravosa.

Afora essas diferenças, há uma outra fundamental: enquanto o art. 134 requer

culpa, o que lhe segue exige dolo. Não concebemos a transferência de

responsabilidade da pessoa jurídica para os seus administradores sem que seja

considerado o aspecto subjetivo. Mesmo nas infrações em que a pessoa jurídica é

penalizada independentemente da conduta de seus agentes (o mero

inadimplemento de tributo é o melhor exemplo), para haver a transferência há de se

demonstrar a culpabilidade destes.

A culpa requerida pelo art. 134 é a decorrente de negligência, imprudência ou

imperícia (esta última caso o administrador seja qualificado como tal e esteja no

exercício da profissão), bem com a culpa in eligendo e a in viligando. O dolo,

necessário ao art. 135, é o genérico ou o eventual.

No art. 134 são duas as hipóteses de responsabilidade: a do seu inc. III, a

atingir os administradores de qualquer sociedade; e a do inc. VII, restrita às

sociedades de pessoas liquidadas. Dentre estas enquadramos a sociedade limitada,
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a não ser que o contrato social lhe dê cunho de sociedade de capital,

estabelecendo, expressamente, que a transferência de quotas pode se dar

independentemente de anuência dos demais sócios.

Os mesmos administradores ou sócios de sociedades de pessoas que podem

ser responsabilizados por culpa com base no art. 134 também são responsabilizados

por dolo com base no art. 135, cujo inc. I repete todas as pessoas enumeradas no

artigo antecedente.

Destarte, observa-se uma gradação entre as responsabilidades estatuídas

nos dois artigos, que pode ser resumida assim:

- art. 134: exigência de culpa, restrição da responsabilidade à obrigação

tributária principal e limitação do montante ao valor do tributo, acrescido de juros e

multa de mora;

- art. 135: exigência de dolo, abrangência da responsabilidade para abarcar

as penalidades por descumprimento de obrigação acessória e ampliação do

montante, para incluir a multa de ofício.

Afora a classificação entre sociedade de pessoas e de capital, importante

para definir a responsabilidade do inc. VII do art. 134, os fatores objetivos que

delimitam a responsabilidade dos arts. 134 e 135 são quatro, a saber:

1) o tipo societário, segundo o qual os sócios respondem perante terceiros por

obrigações da sociedade de forma ilimitada ou limitada;

2) a condição do sócio perante a sociedade: se administrador ou não;

3) a abrangência da responsabilidade às penalidades pelo descumprimento

de obrigação acessória ou sua limitação à obrigação principal; e
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4) a limitação do valor à multa de mora ou sua ampliação inclusão da multa

de ofício.

Fossem somente esses fatores objetivos que delimitassem a

responsabilidade tributária dos sócios e administradores de empresas, ou fosse tal

responsabilidade objetiva, desnecessária seria a análise de cada caso concreto.

Todavia, o fator subjetivo culpa ou dolo, cuja existência deve ser comprovada, e que

inclusive se relaciona com os fatores objetivos 3 e 4 acima, exige a interpretação

casuística.

Mesmo nas situações em que sabidamente houve dissolução irregular de

sociedades, por desobediência à legislação civil e comercial, cabe perquirir da

atuação de cada pessoa física, especialmente para definir se a responsabilidade

será com base no art. 134 (se comprovada só culpa) ou no art. 135 (se existir o

dolo).

Igual investigação é necessária no caso de inadimplemento de tributo, que se

por um lado independe de qualquer subjetividade com relação à responsabilidade

(sentido lato sensu) da pessoa jurídica, por outro não prescinde do dolo, ou da

culpa, ao menos, para fins de responsabilidade tributária (stricto sensu) de sócios e

administradores.

Em todas as hipóteses a análise do caso concreto é crucial.
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