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RESUMO 

 
O presente trabalho se dedica a aprofundar o estudo da responsabilidade 

tributária dos sócios e administradores de sociedades empresariais por débitos 

tributários das empresas que se dissolvem irregularmente. 

No curso deste trabalho apresenta-se o atual posicionamento 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, sendo que tal 

entendimento já se encontra pacificado, havendo, inclusive, Súmula da referida 

Corte sobre o assunto. 

A questão da dissolução irregular é abordada em nosso trabalho sob uma 

perspectiva diferente da que atualmente prevalece na jurisprudência, pois 

consideramos que a simples dissolução de fato, independente da apuração das 

causas que levaram a essa situação, não poderia ser elemento hábil a 

responsabilizar de maneira automática os sócios pelos débitos tributários das 

empresas. 

Passamos por uma análise da referida jurisprudência e de normas 

administrativas que circundam o tema, bem assim do principal dispositivo do 

Código Tributário Nacional que trata do assunto, qual seja, o artigo 135, III. 

Tudo isso para, ao fim, apresentarmos uma proposta de releitura desse 

entendimento jurisprudencial, bem assim de aperfeiçoamento do procedimento 

administrativo atualmente existente para apuração desta responsabilidade, 

denominado PARR. 

 
Palavras chave: Dissolução, irregular, responsabilidade, tributária e sócio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this work is to deepen the study of the tax liability of 

members and managers of business companies for tax debts of companies that 

are irregularly dissolved. 

The current positioning of the case law of the Superior Court of Justice 

about the subject is presented throughout his work, having such understanding 

already been settled by said Court, which has issued a Precedent on that matter. 

The issue of irregular dissolution is approached in our work from a 

perspective different from the one that currently prevails in the case law, as we 

consider that the mere de facto dissolution, independent from the investigation of 

the causes that resulted in that situation, could not be considered an element that 

automatically makes the members liable for the tax debts of the companies. 

We analyze said case law and the administrative rules regarding the 

subject, as well as the main provision of the Brazilian Tax Code that handles the 

subject, namely, Article 135, III. 

Finally, we present a proposal of a new interpretation of this understanding 

of the case law, as well as of improvement of the administrative procedure 

currently existing to investigate this liability, called PARR.  

 

Key words: dissolution, irregular, liability, tax e partner. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  A responsabilização de sócios e administradores por obrigações 

tributárias inadimplidas pelas empresas que se dissolvem irregularmente é uma 

realidade no Brasil. 

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada sobre o 

tema, tendo inclusive editado a Súmula 435, atualmente em plena vigência. 

Em acordo com esse entendimento predominante, a dissolução irregular 

de uma pessoa jurídica importa num ato contrário à lei e, por tal razão, a simples 

presunção de sua ocorrência atrai a responsabilidade direta dos sócios gestores 

quanto aos tributos inadimplidos pela empresa dissolvida. 

Este entendimento está calcado no artigo 135 do Código Tributário 

Nacional, inobstante a redação deste artigo exigir mais do que a simples 

ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica para a responsabilização 

tributária de seu sócio-gerente. 

A responsabilização dos sócios-gerentes é concretizada após o 

ajuizamento da execução fiscal que, nos casos que tratamos neste trabalho, é 

inicialmente proposta apenas contra a pessoa jurídica.  

Com a notícia de seu encerramento irregular por meio de certificação feita 

pelo oficial de justiça, quando este busca efetivar o ato citatório da empesa, o 

credor postula ao Magistrado pelo redirecionamento do processo para a pessoa 

do sócio-gestor que, então, passa a responder pelos valores cobrados. 

Em nosso trabalho procuraremos aprofundar o argumento segundo o qual 

este sócio-gerente não pode ser automaticamente responsabilizado por débitos 

deixados pela empresa, ainda que esta tenha se dissolvido irregularmente. 

Na linha do quanto pensamos, é preciso que sejam apuradas as causas 

em que a dissolução irregular da empresa ocorreu e, principalmente, se a sua 

ocorrência teve algum relacionamento com o fato gerador da obrigação tributária 

que não foi adimplida. 

No intuito de comprovar nossos argumentos, apresentaremos algumas 

situações em que a dissolução irregular, ainda que verificada, decorreu de 

fatores econômicos ínsitos à atividade empresarial, sem que o sócio-gestor 
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tenha tido qualquer intuito de dela se favorecer para frustrar o pagamento de 

seus credores. 

Sobre isso, inclusive, também estudaremos que a existência de dolo de 

parte daquele que se busca responsabilizar é fator determinante para a 

subsunção dos fatos à norma legal prevista no artigo 135 do CTN. 

No contexto que tratamos em nosso trabalho, empresários de pequeno e 

médio porte sofrem diretamente as consequências da dissolução irregular, 

quando seus negócios não prosperam. 

Estas consequências são diversas, vez que, invariavelmente, não foram 

só dívidas tributárias que deixaram de ser pagas antes da empresa se dissolver 

irregularmente. 

No entanto, também veremos em nosso estudo que o STJ aborda com 

ótica diferente a questão da dissolução irregular empresarial, quando trata de 

cobranças de obrigações inadimplidas entre privados, sendo interessante de se 

perceber a divergência de posicionamento em relação ao tratamento que é dado 

à dissolução irregular quando da cobrança do crédito tributário. 

Além destas questões, cuidaremos de demonstrar que a jurisprudência 

dominante sobre o tema, apensar de se valer do texto legal do artigo 135 do CTN 

para responsabilizar o sócio-gerente em casos de dissolução irregular, deixa de 

considerar relevante aspecto constante deste dispositivo legal, imprescindível 

para sua aplicação. 

A jurisprudência atual não tem levado em consideração que o artigo 135 

do CTN exige que do ato ilícito praticado pelo sócio-gerente deva resultar uma 

obrigação tributária que, restando inadimplida, gera a responsabilidade do 

terceiro infrator. 

Esse é o sentido da norma citada, qual seja, atrair a responsabilização 

tributária diretamente para aquele que cometeu um ilícito, em relação aos fatos 

geradores decorrentes deste ilícito praticado. 

Todavia, este não tem sido o entendimento adotado pela jurisprudência 

do STJ, que aceita a responsabilização do sócio-gerente independentemente de 

o ilícito por ele praticado ter gerado uma obrigação tributária. 
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Em outras palavras: para o STJ a dissolução irregular de uma empresa é 

o evento que desencadeia a responsabilização do sócio-gerente, inobstante que 

de tal evento não tenha nascido qualquer obrigação tributária. 

Em vista deste contexto, apresentaremos nossa interpretação do artigo 

135 do CTN com o intuito de demonstrar que a dissolução irregular tem relevante 

papel de funcionar como um indício apenas de que o sócio praticou alguma 

ilegalidade. 

Seguindo essa linha, não vislumbramos como defender a 

responsabilização tributária objetiva do sócio-gerente, sempre que ocorra a 

dissolução irregular de sua empresa, sendo imprescindível para que isso ocorra, 

uma apuração do contexto em que a dissolução irregular se operou, a fim de que 

se possa encontrar na conduta do gestor a efetiva prática de ilícitos cometidos 

capazes de responsabilizá-lo. 

E, mais: destes ilícitos uma vez apurados, devem ter surgido obrigações 

tributárias inadimplidas; tudo como pressuposto à responsabilização tributária. 

Da forma como ocorre atualmente, cabe ao sócio-gerente valer-se de 

exceção de pré-executividade para a apresentação de seus argumentos e 

provas, todos no sentido de demonstrar a inviabilidade de sua responsabilização, 

vez que a dissolução irregular é considerada um ilícito independente de qualquer 

outro aspecto. 

Este expediente processual, no entanto, tem cabimento restrito, tanto sob 

o aspecto material quanto formal, na medida em que restringe os temas que por 

ele podem ser discutidos e veda a dilação probatória da matéria a ser abordada. 

Em vista disso, procuraremos aprofundar o estudo da exceção de pré-

executividade para chegarmos à conclusão de que por ela podem ser produzidas 

provas pelo interessado, especialmente as documentais, de tal sorte que, como 

defendemos, não se pode confundir a dilação de produção da prova com a 

simples produção de prova. 

Até porque, como sabido, a prova é elemento indispensável àquele que 

busca ver um direito reconhecido em juízo. 
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Uma vez apresentado todo este cenário, nos ocuparemos em trazer 

proposições que se coadunem com nosso entendimento manifestado ao longo 

do percurso. 

Pensaremos em uma forma de rever esse entendimento dominante, não 

nos esquecendo das dificuldades que o Código de Processo Civil impõe para 

que isso ocorra, em face às normas que pregam o respeito aos precedentes 

judiciais insculpidas em tal diploma. 

Também será objeto de nosso estudo o aprofundamento e 

aperfeiçoamento de procedimento administrativo criado pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional que visa apurar a responsabilidade tributária de gestores, 

previamente ao ajuizamento da execução fiscal e em casos de dissolução 

irregular da empresa, denominado PARR – Procedimento Administrativo de 

Reconhecimento de Responsabilidade. 

Ao fim do trajeto percorrido, o objetivo é o de que se vislumbre com mais 

clareza o cenário jurisprudencial atual que trata da responsabilização tributária 

em casos de dissolução irregular, tudo com vistas a privilegiar a melhor 

interpretação não só do artigo 135 do Código Tributário Nacional, como também 

do ordenamento jurídico como um todo. 

 

2. PANORAMA ATUAL ACERCA DA RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO NA 

DISSOLUÇÃO IRREGULAR EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA E 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O TEMA 

 

Como dito acima, o tema relativo à responsabilização dos sócios por 

dívidas tributárias, na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica, é 

daqueles que se encontra com jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, há mais de 10 (dez) anos. 

No ano de 2010, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula No. 435, 

nos seguintes termos: 

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de 

funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos 
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competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal 

para o sócio-gerente.”  

De acordo com esta Súmula ocorre a presunção de existência de 

dissolução societária, havida de modo irregular, sempre que a empresa deixa 

de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicar tal fato aos órgãos 

competentes e, esta presunção legitima o redirecionamento da execução fiscal 

para o sócio com poderes de gerência. 

A Súmula, portanto, não diferencia para delimitar seu alcance, as 

empresas que alteraram seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos 

competentes daquelas que simplesmente desativaram suas atividades, e que 

não comunicaram tal fato aos referidos órgãos. 

Nesse sentido, tanto uma empresa que possui patrimônio, mas que está 

atuando em outro domicílio fiscal (e que por qualquer que seja o motivo não 

tenha comunicado tal mudança aos órgãos competentes), quanto uma empresa 

que desativou suas atividades por falta de recursos financeiros, são alvos da 

aplicação da Súmula 435, tendo seus sócios inseridos no polo passivo de 

execuções fiscais. 

Na hipótese de a empresa não ter se dissolvido irregularmente e apenas 

ter alterado seu endereço sem a consequente atualização nos cadastros dos 

órgãos públicos, a situação seria de mais simples resolução, bastando que os 

sócios procedam à atualização dos cadastros da pessoa jurídica e que 

demonstrem que a mesma está em funcionamento para que não ocorra o 

redirecionamento da execução fiscal ou se este já tiver ocorrido, para que seja 

revisto pela autoridade judiciária. 

Nos dizeres de Daniel Monteiro Peixoto1:  

 

“(...) uma vez chamado a compor o polo passivo da execução 

fiscal, pode o antigo administrador demonstrar, por simples 

exceção de pré-executividade, que a sociedade não foi dissolvida 

e encontra-se funcionando regularmente em outro endereço. Essa 

                                                           
1 PEIXOTO. Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária e os atos de formação, administração, 
reorganização e dissolução de sociedades, São Paulo, Editora Saraiva, 2012, p. 533-534. 
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demonstração já é suficiente para que seja excluído da condição 

de sujeito passivo da execução fiscal, visto que o próprio indício, 

do qual se efetivou a presunção, restou infirmado. Demonstrada a 

continuidade da atividade social, não se pode tomar a simples 

ilicitude instrumental, consistente na ausência de atualização do 

endereço nos cadastros próprios, como elemento suficiente à 

persistência da presunção, cujo caráter é júris tantum.” 

 

Nessa situação, afastar-se-ia a presunção de infração à lei com a prova 

de que a pessoa jurídica ainda está em funcionamento. 

No entanto, na hipótese de a pessoa jurídica não mais estar em 

funcionamento e não ter procedido à atualização de seus cadastros junto aos 

órgãos competentes, aplica-se, de acordo com o entendimento atual, a Súmula 

435, cujo fundamento de validade é o artigo 135, III do CTN, o qual assim 

dispõe: 

“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.” 

 O entendimento predominante da jurisprudência é no sentido de que, 

havendo indícios de ter a empresa se dissolvido irregularmente, restaria 

configurada uma infração de lei capaz de fazer com que os sócios fossem 

responsabilizados pelos débitos tributários da pessoa jurídica. 

 Em relação a se saber qual seria o sócio a ser responsabilizado pelo 

débito tributário, atualmente estão pendentes de julgamento pelo Superior 

Tribunal de Justiça, sob o regime de julgamento de recursos representativos da 

controvérsia2 os Temas 962 e 981, sobre os quais a seguir falaremos. 

                                                           
2 Artigo 1.036, §1º do CPC:  Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou 
especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de 
acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. § 1o O presidente ou o vice-
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2.1 Recursos Representativos da Controvérsia no STJ – Temas 630, 962 e 

981 

Antes de entrarmos no estudo dos Temas 962 e 981, é importante que se 

mencione a existência do Tema 630, decorrente do julgamento do Recurso 

Especial No. 1371128/RS, com trânsito em julgado em 28/10/2014, pelo qual a 

seguinte tese restou firmada: 

 

“Questão submetida a julgamento – Discute a possibilidade de 

redirecionamento da execução fiscal contra o diretor da empresa 

executada, por dívida de natureza não tributária, diante de indícios 

de dissolução irregular, nos termos da legislação civil. 

Tese firmada – Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não 

tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o 

redirecionamento ao sócio-gerente” 

 

 Este julgamento reflete os termos da Súmula 435 pois toma a dissolução 

irregular como um fim em si mesmo, especificamente como um ato capaz de 

automaticamente responsabilizar o sócio-gerente por valores inadimplidos. 

 Como demonstraremos doravante, esse entendimento não nos parece o 

mais adequado à questão da responsabilização tributária em casos de 

dissolução irregular, pois não reflete os termos do artigo 135 do Código Tributário 

Nacional, nem tampouco trata especificamente das causas que levaram à 

dissolução irregular da empresa. 

 Também é interessante de se notar que a tese firmada acima transcrita 

se aplica a execuções fiscais de dívidas tributárias e não tributárias, restringindo 

sua aplicação ao campo das execuções fiscais. Todavia, como se verá mais a 

frente, o próprio STJ tem entendimento diverso com relação à responsabilização 

dos sócios na hipótese de dissolução irregular da empresa, quando se trata de 

                                                           
presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais 
recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal 
ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite 
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, 
conforme o caso. 
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execução de obrigação constante de título executivo manejada entre 

particulares, ou seja, de natureza não fiscal. 

 Voltando ao tema deste item e, tendo por pressuposto que o STJ 

considera que a simples dissolução irregular ou somente o indício de sua 

ocorrência são fatores suficientes para se responsabilizar automaticamente os 

sócios-gerentes, discute-se atualmente quais seriam os sócios a serem 

responsabilizados nesta hipótese, objeto de estudo dos Temas 962 e 981. 

 No Tema 962, representado pelo Recurso Especial No. 1377019/SP3, 

discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio 

que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato 

tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior 

dissolução irregular da sociedade empresária. 

 Aqui, o sócio não teve qualquer participação na dissolução irregular da 

sociedade vez que dela já havia se retirado quando de seu encerramento. 

Contudo, exercia poderes de gerência à época dos fatos geradores dos tributos 

inadimplidos. 

 Já o Tema 981, representado pelo Recurso Especial No. 1645333/SP4, 

leva a seguinte questão à julgamento: 

 

“À luz do artigo 135, III do CTN, o pedido de redirecionamento da 

Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução 

irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de 

sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o 

sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que 

configurada a dissolução irregular ou a presunção de sua 

ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha 

exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato 

gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com 

poderes de administração da sociedade, na data em que 

                                                           
3 Decisão de afetação deste recurso publicada em 03/10/2016, Relatora Ministra Assusste 
Magalhães. 
4 Decisão de afetação deste recurso ocorrida em 09/08/2017, Relatora Ministra Assusste 
Magalhães. 
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configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua 

ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido 

poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do 

tributo não adimplido.” 

 

 Trata-se, pelo julgamento do Tema acima transcrito, de se saber qual o 

sócio que deve ser responsabilizado pelo tributo não adimplido pela sociedade 

empresária irregularmente dissolvida: (i) aquele que tinha poderes de gerência 

tanto na data da dissolução irregular quanto na data da ocorrência do fato 

gerador inadimplido ou, (ii) aquele que tinha poderes de gerência na data da 

dissolução irregular, mesmo que não tenha tido tais poderes à época do fato 

gerador do tributo não pago. 

 Uma conjugação dos dois Temas citados nos auxiliam a entender o que 

de fato está em julgamento pelo STJ, sempre partindo da premissa de 

inadimplemento de tributo aliado à dissolução irregular da sociedade: 

a) Responsabiliza-se o sócio que era gestor da sociedade à época do 

nascimento da obrigação tributária, mas que se retirou da sociedade 

antes da dissolução irregular da mesma; 

b) Responsabiliza-se o sócio que era gestor da sociedade à época do 

nascimento da obrigação tributária e que detinha estes mesmos poderes 

à data da dissolução irregular da empresa ou; 

c) Responsabiliza-se o sócio que detinha poderes de gerência à data em 

que ocorrida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes 

de gerência na data de nascimento da obrigação tributária. 

 Na linha do quanto apresentaremos mais a frente em nosso estudo, mas 

já adiantando um pouco nosso pensamento, não há como se responsabilizar 

automaticamente nenhum destes sócios, sem que se comprove a existência de 

atos ilícitos ou contrários ao contrato social ou estatutos por ele praticados dos 

quais tenham resultado a obrigação tributária inadimplida.  

 A tese, tal qual posta em sua versão mais abrangente (letra “b” acima), 

exige que o sócio tenha tido poderes de gerência tanto na data de nascimento 
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da obrigação tributária quanto na data da dissolução irregular, não exigindo, 

porém, para a configuração de sua responsabilização, qualquer relação de 

causalidade entre condutas contrárias à lei por ele praticadas e o surgimento da 

obrigação tributária. 

 Ou seja: não se exigiria que a obrigação tributária que restou inadimplida 

tivesse resultado de um ato de infração de lei, estatutos ou contrato social, 

exigindo-se apenas que esteja o mesmo sócio com poderes de gestão 

participando da administração da sociedade nestes dois momentos distintos e 

desconectados no tempo: nascimento da obrigação tributária e dissolução 

irregular. 

 A situação descrita na letra “a” acima, de acordo com o que entendemos, 

é daquelas em que não seria possível a responsabilização do sócio com 

fundamento na dissolução irregular da sociedade. 

Para esta hipótese, a se imaginar a responsabilização do sócio, ela dar-

se-ia por outra razão que não a dissolução irregular, vez que deste ato tal sócio 

sequer participou o que evidencia a desconexão e ausência de relação de 

causalidade entre o nascimento da obrigação tributária e a suposta infração de 

lei praticada. 

Finalmente, a situação exposta na letra “c” referida acima, avalia sobre a 

responsabilização do sócio que detinha poderes de gerência no momento da 

dissolução irregular, pouco importando sua relação com o fato tributário, sendo 

possível que nem mesmo sócio da sociedade fosse à época do nascimento da 

obrigação tributária inadimplida. 

Essa hipótese parte da premissa de que a dissolução irregular seria uma 

causa autônoma a partir da qual incidiria a responsabilização dos sócios, 

independentemente da existência de relação de causalidade entre sua 

ocorrência, o nascimento e posterior inadimplemento da obrigação tributária. 

Pelo que já dissemos antes, também não vemos como correta essa 

possibilidade, eis que a dissolução irregular não se constituiu numa hipótese 

autônoma de responsabilização dos sócios, devendo, para ser capaz de 

responsabilizá-lo, estar inserida dentro de um contexto fático que se subsuma 

ao texto legal do artigo 135 do CTN. 
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Tratar a dissolução irregular como uma hipótese autônoma de 

responsabilização dos sócios é o que foi feito pela Portaria No, 180/2010 da 

Procuradoria da Fazenda Nacional e que encontrou respaldo em julgados do 

STJ. 

 

2.2 A Portaria No. 180/2010 da PGFN – Dissolução irregular como hipótese 

autônoma de responsabilização do sócio 

 

Publicada em fevereiro de 2010, a Portaria No. 180 da Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional dispôs sobre a atuação daquele órgão em casos que 

envolvessem a responsabilização de terceiro, codevedor, relativamente ao 

débito tributário. 

No anseio de regulamentar sua atuação com vistas à aplicação dos 

conceitos previstos no artigo 135, III do CTN, a Portaria No. 180 determinou pela 

inclusão do sócio responsável pela pessoa jurídica no corpo da Certidão de 

Dívida Ativa, sempre que se verificasse (i) excesso de poderes, (ii) infração de 

lei; (iii) infração ao contrato social ou estatuto e; (iv) dissolução irregular da 

pessoa jurídica. 

Em que pese a exigência contida na própria Portaria de que tal inclusão 

devesse ser fundamentada, o que por si só já representou um avanço5, o artigo 

2º do normativo em questão considerou a dissolução irregular da pessoa jurídica 

como uma situação autônoma, diversa das outras previstas no artigo 135 do 

CTN, capaz de responsabilizar o sócio pelas dívidas tributárias da pessoa 

jurídica. 

Relembre-se que o artigo 135 do CTN não trata explicitamente da 

dissolução irregular como uma hipótese de responsabilização dos sócios, sendo 

necessário que essa circunstância se amolde às hipóteses lá previstas, quais 

sejam: infração de lei, excesso de poderes e infração ao contrato social ou 

estatutos das quais resultem a obrigação tributária inadimplida. 

                                                           
5 FERRAGUT, Maria Rita. Portaria PGFN No. 180/2010 e a Responsabilidade do Administrador: 
um avanço. Revista Dialética de Direito Tributário, No. 178, Editora Dialética, São Paulo, 2010, 
p. 105. 
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É relevante que se perceba ter a Portaria No. 180/2010 da PGFN criado 

uma hipótese não prevista em lei para que possível fosse a responsabilização 

dos sócios, tendo alargado indevidamente as hipóteses previstas no CTN, 

sabidamente lei complementar que, nos termos do artigo 146, III, “a”6 da 

Constituição Federal seria o ambiente adequado para o tratamento do tema 

relativo à responsabilização tributária. 

Além destes aspectos, a Portaria mencionada7 determinou, no parágrafo 

único do artigo 2º, que tanto os sócios-gerentes e os terceiros não sócios com 

poderes de gerência à época da dissolução irregular, bem como os à época do 

fato gerador, quando comprovado que a saída destes da pessoa jurídica foi 

fraudulenta, deverão ser considerados responsáveis solidários. 

O teor deste dispositivo está refletido nas teses que serão objeto de 

discussão no STJ, as quais, como já dito, entendem pela desnecessidade de 

relação de causalidade entre a dissolução irregular e o nascimento da obrigação 

tributária inadimplida. 

                                                           

6 Art. 146. Cabe à lei complementar: (...) III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação 
tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em 
relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases 
de cálculo e contribuintes; 

7 Após alteração trazida pela Portaria 713/2011 da PGFN. 
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O STJ também já se posicionou da mesma forma que a Portaria No. 180, 

como se vê dos julgados EREsp 702.232/RS8, REsp 980.150/SP9, todos no 

sentido de tratar a dissolução irregular como uma hipótese autônoma de 

responsabilização dos sócios, fato com o qual não concordamos. 

A dissolução irregular da sociedade empresária, quando verificada, deve 

dar ensejo a apuração das causas em que ocorrida, sendo viável à parte que se 

pretende inserir no corpo do título executivo a apresentação de seus argumentos 

antes que isso se concretize. 

A Portaria 180/2010 não viabilizava esse diálogo entre o Fisco e o 

contribuinte, o que somente restou possibilitado pela Portaria PGFN No. 948, de 

18/09/2017, que instituiu o PARR – Procedimento Administrativo de 

Reconhecimento de Responsabilidade, o qual doravante analisaremos. 

                                                           
8 TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 135 DO CTN. RESPONSABILIDADE 
DO SÓCIO-GERENTE. EXECUÇÃO FUNDADA EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO. 
REDIRECIONAMENTO. DISTINÇÃO. 1. Iniciada a execução contra a pessoa jurídica e, 
posteriormente, redirecionada contra o sócio-gerente, que não constava da CDA, cabe ao Fisco 
demonstrar a presença de um dos requisitos do art. 135 do CTN. Se a Fazenda Pública, ao 
propor a ação, não visualizava qualquer fato capaz de estender a responsabilidade ao sócio-
gerente e, posteriormente, pretende voltar-se também contra o seu patrimônio, deverá 
demonstrar infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos ou, ainda, dissolução irregular da 
sociedade. 2. Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a 
este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, 
nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80. 3. Caso a execução tenha sido 
proposta somente contra a pessoa jurídica e havendo indicação do nome do sócio-gerente na 
CDA como co-responsável tributário, não se trata de típico redirecionamento. Neste caso, o ônus 
da prova compete igualmente ao sócio, tendo em vista a presunção relativa de liquidez e certeza 
que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa. 4. Na hipótese, a execução foi proposta com 
base em CDA da qual constava o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário, do que 
se conclui caber a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN. 5. 
Embargos de divergência providos. 
9 PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. 
REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS-GERENTES, CUJOS NOMES NÃO CONSTAM DA CDA. 
EMPRESA QUE NÃO EXERCE SUAS ATIVIDADES NO LOCAL INDICADO. DISSOLUÇÃO 
IRREGULAR PRESUMIDA. 1. In casu, o ajuizamento da execução fiscal deu-se contra a pessoa 
jurídica, amparada em certidão de dívida ativa da qual não constam os nomes dos sócios-
gerentes. 2. Consoante o entendimento pacífico deste STJ, constando da CDA apenas o nome 
da pessoa jurídica, infere-se que a Fazenda Pública, ao propor a execução, não vislumbrou a 
responsabilidade dos sócios-gerentes pela dívida, razão pela qual se, posteriormente, pretende 
voltar-se contra eles, precisa demonstrar a infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos ou, 
ainda, a dissolução irregular da empresa (q. v., verbi gratia: EREsp 702.232/RS, 1ª Seção, Min. 
Castro Meira, DJ de 26.09.2005). 3. "Se a empresa não for encontrada no endereço constante 
do contrato social arquivado na junta comercial, sem comunicar onde está operando, será 
considerada presumidamente desativada ou irregularmente extinta " (q. v., verbi gratia: REsp 
1.004.500/PR, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 25.02.2008). 4. Recurso especial a que se 
nega provimento. 
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2.3  O PARR – Procedimento Administrativo de Reconhecimento de 

Responsabilidade 

Por meio da Portaria PGFN No. 948, de 18/09/2017 foi criado o 

“Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade – 

PARR”, que cuida, tal qual previsão contida em seu artigo 1º, de regulamentar o 

procedimento administrativo para apuração de responsabilidade por terceiros 

pela prática de infração à lei consistente na dissolução irregular de pessoa 

jurídica devedora de créditos inscritos em dívida ativa administrados pela PGFN. 

Por este Procedimento já se tratou da dissolução irregular como um ato 

de infração de lei, do qual decorreria a responsabilização do sócio com poderes 

de administração, inferindo-se disso significativa diferença em relação à Portaria 

180/2010 que tratava da dissolução irregular como uma hipótese autônoma 

capaz de responsabilizar o gestor. 

Este procedimento consiste numa louvável iniciativa adotada pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional, que objetiva realizar um processo 

administrativo, tendente à apuração de fatos e circunstâncias que levem à 

responsabilização dos sócios para os casos de dissolução irregular. 

A Portaria em comento prevê duas instâncias de julgamento e faculta ao 

representante legal da pessoa jurídica dissolvida, a possibilidade de 

apresentação de suas razões fáticas e de direito, que possam auxiliar no 

argumento de que não deve ser responsabilizado pelos débitos da pessoa 

jurídica dissolvida. 

Contudo, a Portaria parte da premissa de que toda e qualquer dissolução 

irregular consistiria numa infração de lei capaz de responsabilizar o sócio pelos 

débitos tributários deixados pela empresa, o que se comprova pela leitura do 

artigo 1º abaixo transcrito: 

 

“Esta Portaria regulamenta o procedimento administrativo 

para apuração de responsabilidade por terceiros pela prática 

de infração à lei consistente na dissolução irregular de 

pessoa jurídica devedora de créditos inscritos em dívida 

ativa administrados pela PGFN.” 
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 O teor do artigo 4º corrobora essa conclusão, quando delimita as matérias 

que podem ser abordadas na impugnação apresentada pelo sócio: 

 

“A impugnação deverá ser apresentada exclusivamente por 

meio do e-CAC da PGFN e deverá trazer elementos aptos 

para demonstrar a inocorrência de dissolução irregular ou a 

ausência de responsabilidade pelas dívidas.” 

 

Sem adentrarmos nas peculiaridades do procedimento em si, o que 

cuidaremos de fazer mais adiante em nosso estudo, consideramos que o PARR 

já demonstrou um avanço no que se refere à forma de apuração da 

responsabilidade dos sócios sempre que verificada a dissolução irregular da 

empresa. 

Além disso, este procedimento também deixou de tratar da dissolução 

irregular como uma hipótese autônoma, diversa daquelas previstas no artigo 135 

do CTN, capazes de responsabilizar os terceiros lá indicados pelas dívidas 

tributárias das pessoas jurídicas. 

Contudo, o fato de tratar da dissolução irregular como um ato de infração 

de lei, em toda e qualquer situação, sem que se entre no contexto real da 

empresa e do caso concreto, é situação que em nosso entender demanda um 

aperfeiçoamento deste procedimento, tema em que nos ocuparemos no final de 

nosso estudo, quando proporemos um aperfeiçoamento deste sistema. 

Visto isso, passemos ao estudo dos argumentos principais que balizam a 

atual jurisprudência do STJ sobre o tema de nosso trabalho. 

 

2.4 Comentários aos argumentos utilizados pelo STJ que levaram ao 

entendimento consolidado sobre a responsabilização tributária por 

dissolução irregular 

2.4.1 Alcance do termo “infração de lei”, constante do artigo 135 do 

CTN 

A dissolução irregular, para que possa dentro de todo um contexto 

interpretativo ensejar a responsabilização dos sócios por obrigações tributárias 
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da pessoa jurídica que restem inadimplidas, deve amoldar-se a algumas das 

hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, tendo o STJ, como se demonstrará a 

seguir, optado por qualificá-la como uma infração de lei capaz de responsabilizar 

o sócio gerente da sociedade empresária irregularmente dissolvida. 

É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça o de que o 

sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros empresariais e 

comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, 

viola a lei (arts. 1.150 e 1.151, do CC, e arts. 1º, 2º, e 32, da Lei 8.934/1994, 

entre outros). A não-localização da empresa, em tais hipóteses, gera legítima 

presunção iuris tantum de dissolução irregular e, portanto, responsabilidade do 

gestor, nos termos do art. 135, III, do CTN, ressalvado o direito de contradita em 

Embargos à Execução10. 

 Para assim decidir, a referida Corte de Justiça valeu-se dos seguintes 

argumentos: 

 

“Parece indiscutível que a dissolução irregular da empresa se dá 

exatamente nas hipóteses em que o gerente deixa de cumprir as 

formalidades legais exigidas para o caso de extinção do 

empreendimento, em especial aquelas atinentes ao registro 

empresarial. De fato, é obrigação do sócio-gerente manter 

                                                           
10 Embargos de divergência em Recurso Especial No. 716.412-PR: “TRIBUTÁRIO. NÃO-
LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO 
GESTOR. ART. 135, III, DO CTN. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo decidiu pela 
responsabilidade dos sócios-gerentes, reconhecendo existirem indícios concretos de dissolução 
irregular da sociedade por "impossibilidade de se localizar a sede da empresa, estabelecimento 
encontrado fechado e desativado, etc.". 2. Dissídio entre o acórdão embargado (segundo o qual 
a não-localização do estabelecimento nos endereços constantes dos registros empresarial e 
fiscal não permite a responsabilidade tributária do gestor por dissolução irregular da sociedade) 
e precedentes da Segunda Turma (que decidiu pela responsabilidade em idêntica situação). 3. 
O sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em 
especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, viola a lei (arts. 1.150 e 1.151, do 
CC, e arts. 1º, 2º, e 32, da Lei 8.934/1994, entre outros). A não-localização da empresa, em tais 
hipóteses, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular e, portanto, 
responsabilidade do gestor, nos termos do art. 135, III, do CTN, ressalvado o direito de contradita 
em Embargos à Execução. 4. Embargos de Divergência providos. (EREsp 716.412/PR, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2007, DJe 22/09/2008)” 
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atualizados os registros relativos à sua empresa, nos termos dos 

artigos 1.150 e 1.151 do Código Civil: 

  

(...) 

O descumprimento desses encargos por parte dos sócios-

gerentes corresponde, irremediavelmente, à infração da lei e, 

portanto, responsabilidade tributária nos termos do art. 135, 

III, do CTN. 

 

Correta, portanto, a interpretação da legislação federal pela 

Segunda Turma, nos acórdãos paradigmáticos: não localizada a 

empresa nos endereços constantes dos registros empresarial e 

fiscal presume-se sua dissolução irregular e a responsabilidade dos 

gestores da empresa por infração à lei.” 

(destaques nossos) 

 
 O argumento central deste posicionamento, que fundamenta a 

responsabilização dos sócios pelos débitos tributários da pessoa jurídica 

irregularmente dissolvida, é o de que este sócio teria infringido a lei ao não 

manter os cadastros da empresa atualizados, desatendendo às determinações 

do Código Civil e da Lei de Registros Mercantis, não sendo necessária qualquer 

vinculação entre a ocorrência desta infração de lei e o surgimento da obrigação 

tributária inadimplida. 

Esse entendimento manifestado não encontra, em nosso entender, 

respaldo no artigo 135 do CTN, uma vez que de acordo com este dispositivo, do 

ato de infração de lei praticado pelo gestor societário deve resultar a obrigação 

tributária que esteja inadimplida quando da dissolução, inobstante a presença de 

dolo ou qualquer ato de fraude de sua parte11. 

                                                           
11 Sobre a desnecessidade de haver prova prévia da existência de dolo ou fraude para que seja 
válida a responsabilização em caso de dissolução irregular, veja-se: “PROCESSO CIVIL E 
TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – OFENSA AO ART. 535, II DO CPC – INOCORRÊNCIA 
– DISSOLUÇÃO IRREGULAR – SÓCIO-GERENTE – REDIRECIONAMENTO – 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 135, INCISO III, DO CTN. 1. Não viola o art. 535, II do CPC, 
tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, embora rejeitando os embargos de 
declaração, examina motivadamente todas as questões pertinentes. 2. É pacífica a 
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Além disso, não se pode ter por absoluto o entendimento de que toda e 

qualquer dissolução irregular se configure como um ato ilícito, vez que casos 

existem em que, ainda que operada a desativação empresarial ou a dissolução 

de fato, não se pode considerá-la como ilícita, sem antes analisar o contexto em 

que ocorrida para fins de identificação ou não do ato contrário a lei. 

De toda sorte, a lei que estaria sendo contrariada pelo ato de dissolução 

irregular empresarial não seria a lei tributária, mas sim uma lei de natureza 

cível/societária, em especial o Código Civil e a lei de Registros Mercantis. 

Essa restrição constante da jurisprudência, ainda que não concordemos 

que a dissolução irregular seja por si só um ato de infração de lei, mostra-se 

adequada, pois, se todo e qualquer ato de infração de lei, seja ela qual fosse, 

tivesse o condão de atrair para o sócio a responsabilização por débitos tributários 

da pessoa jurídica, restaria prejudicada a separação de personalidades entres a 

pessoa jurídica e a pessoa física. 

Sobre esse assunto, desde logo é preciso delimitar o alcance da 

expressão “infração de lei” contida no artigo 135 do Código Tributário Nacional 

e, para tanto, valemo-nos dos ensinamentos de Maria Rita Ferragut12: 

 

“Infração de lei, numa primeira interpretação, é qualquer conduta 

contrária à norma, já que as leis existem para ser cumpridas. 

Assim, responderiam os administradores por todo e qualquer ato 

contrário à legislação.  

                                                           
jurisprudência desta Corte no sentido de que o simples inadimplemento da obrigação tributária 
não caracteriza infração à lei, de modo a ensejar a redirecionamento da execução para a pessoa 
dos sócios. 3. Em matéria de responsabilidade dos sócios de sociedade limitada, é necessário 
fazer a distinção entre empresa que se dissolve irregularmente daquela que continua a funcionar. 
4. Em se tratando de sociedade que se extingue irregularmente, impõe-se a 
responsabilidade tributária do sócio-gerente, autorizando-se o redirecionamento, 
cabendo ao sócio-gerente provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de 
poder. 5. A empresa que deixa de funcionar no endereço indicado no contrato social 
arquivado na junta comercial, desaparecendo sem deixar nova direção, é 
presumivelmente considerada como desativada ou irregularmente extinta.6. Imposição da 
responsabilidade solidária.7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1017732/RS, Rel. 
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 07/04/2008). 

12 FERRAGUT. Maria Rita, Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002, São Paulo, 
Editora Noeses, 2005, p. 128-129 
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Esta interpretação não nos parece a mais adequada, pois se 

incompatibiliza com a separação da personalidade jurídica e da 

personalidade das pessoas que lhe são sócias. 

Se qualquer infração à lei gerasse a responsabilidade pessoal do 

administrador; os sócios seriam sempre responsáveis pelas dívidas 

da sociedade, oriundas tanto das relações de direito público quanto 

de direito privado. Teríamos, então, o fim da separação e da 

autonomia da personalidade jurídica, desprezando-se o fato de que 

a sociedade deve se responsabilizar pelos seus atos.” 

 

Acaso se confira uma interpretação extensiva à expressão “infração de 

lei”, poder-se-ia ter, por exemplo, a responsabilização do sócio pelos débitos 

tributários da empresa, na hipótese de este cometer uma infração de lei 

trabalhista, ambiental ou criminal, o que não nos parece ter sido o objetivo da 

norma, como bem apontado pela doutrinadora acima mencionada. 

No mesmo sentido, veja-se a lição de José Otávio de Vianna Vaz13: 

 

“Ressalte-se, ainda, que a palavra “lei” utilizada no artigo 135 está 

ao lado das expressões “excesso de poderes” e “infração de 

contrato social ou estatutos”, expressões típicas do direito 

societário, regulado pelas leis civil e comercial. Nestes termos, 

entendemos que a “infração de lei” em comento diz respeito não à 

lei tributária – de resto, tratada de forma ampla nos artigos 136 e 

137 – mas à infração da legislação civil e comercial. 

 

O professor Sacha Calmon Navarro Coelho14 também comunga deste 

entendimento ao estudar o artigo 135 do CTN: 

“O CTN, em artigo apartado, supondo dolo, amplia o tratamento 

jurídico dos terceiros-responsáveis e inclui no rol outros mais. No 

                                                           
13 VAZ. José Otávio de Vianna. A responsabilidade tributária dos administradores de sociedade 
no CTN. Belo Horizonte, Editora Del Rey, 2003, p. 136. 
14 COELHO, Sacha Calmon Navarro. O Sujeito Passivo da Obrigação Tributária. Revista 
Dialética de Direito Tributário, No. 240, Editora Dialética, São Paulo, 2015, p.157. 
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artigo que iremos comentar, muitos autores vislumbram vera 

hipótese de exclusão da responsabilidade tributária do contribuinte, 

centrando-a exclusiva e pessoalmente no responsável.  

Exordialmente, cabe ressaltar que a lei a que se refere o artigo é a 

lei extratributária civil, societária, comercial, regulatória, etc. Jamais 

a lei tributária. Fosse essa lei, o simples inadimplemento do tributo 

seria infração de lei, atraindo a responsabilidade pessoal das 

pessoas elencadas no dispositivo legal sob comento, já que o 

ilícito, na Teoria Geral do Direito, é todo o descumprimento de 

dever legal ou contratual, i.e., constitui sempre uma transgressão 

da ordem jurídica (ordo juris).” 

 

Conclui-se, pois, que a infração de lei de que trata o artigo 135 e a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cuida-se de uma infração da lei 

civil ou comercial, vez que são tais leis disciplinadoras das condutas dos 

administradores e sócios enquanto gestores. 

Essa delimitação do alcance da expressão “infração de lei” é relevante 

para que não haja responsabilização indevida dos sócios e administradores por 

toda e qualquer infração praticada no exercício de suas funções, violando a 

separação de personalidade entre a pessoa física e a pessoa jurídica, bem assim 

para que haja harmonia entre as condutas previstas no artigo 135 do CTN. 

Além disso, o próprio Código Tributário Nacional, em seus artigos 136 e 

137 regula especificamente a responsabilidade por infrações da lei tributária, de 

modo a corroborar a interpretação acima apresentada, de que seriam a 

legislação cível e societária aquelas infringidas para dar origem à aplicação dos 

termos do artigo 135 do CTN, isso tudo, repise-se, acaso houvesse relação de 

causalidade entre o ilícito praticado e o nascimento da obrigação tributária 

inadimplida. 
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2.4.2 A Certidão do Oficial de Justiça como indício suficiente para sustentar 

a responsabilização do sócio-gerente 

  

Também de acordo com o entendimento predominante do STJ, não se faz 

imprescindível para que a dissolução irregular seja capaz de responsabilizar o 

sócio, a certeza sobre sua ocorrência, bastando, para tanto, que haja certificação 

feita em processo de execução fiscal por um Oficial de Justiça acerca da 

inatividade empresarial no endereço cadastrado junto aos órgãos públicos. 

Sobre esse tema, nos parece que a jurisprudência dominante, ao 

considerar Certidão do Oficial de Justiça como um indício suficiente para atestar 

a dissolução irregular, acaba tratando superficialmente sobre a questão da 

responsabilização tributária verificável nestes casos. 

Veja-se, os argumentos utilizados pela Ministra Eliana Calmon ao votar 

no julgamento do Resp No. 101.7732/RS, especificamente no momento em que 

ela refuta os argumentos da Corte inferior para acolher a tese da 

responsabilização dos sócios quando presentes apenas indícios de dissolução 

irregular: 

“Entendo diferentemente da Corte de origem, pois tenho que 

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. 

 



33 
 

 
 

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. 

 

Assim, entendo presente indícios de dissolução irregular, e 

neste caso, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de 

que, nesta hipótese, não há que se exigir comprovação da 

atuação dolosa, com fraude ou excesso de poderes, por parte 

dos sócios, para se autorizar o redirecionamento da execução 

fiscal.  

 

Necessário apenas que haja indícios da dissolução irregular.  

 

Portanto, reconhecida a ocorrência da dissolução irregular da 

empresa é legítimo o redirecionamento da execução contra os 

sócios.  

(grifos e destaques nossos) 

 



34 
 

 
 

A responsabilização dos sócios, assim, amparar-se-ia exclusivamente na 

Certidão de um Oficial de Justiça, pela qual o mesmo constata não ter 

encontrado a empresa em funcionamento no endereço de sua sede. 

Este único fato, em nosso entender, não poderia ser razão suficiente para 

responsabilizar o sócio pela dívida cobrada da empresa, com base no artigo 135 

do Código Tributário Nacional. 

Isso porque, pode ocorrer, como se disse anteriormente, de a empresa ter 

mudado sua sede e, por qualquer que seja o motivo, não ter alterado seus 

cadastros na Junta Comercial e na Receita Federal e, por tal razão, seus sócios 

não poderiam ser responsabilizados pelos débitos tributários da pessoa jurídica, 

já que não houve qualquer dissolução empresarial. 

No entanto, também pode ocorrer de a pessoa jurídica estar de fato 

dissolvida irregularmente, o que, após certificado pelo Oficial de Justiça, 

sustentaria, em tese, a responsabilização do sócio. 

Nesses casos, seriam diversas as razões que poderiam ter levado à 

dissolução da sociedade, sendo necessária uma aprofundada análise destas, 

antes de se ter por responsabilizado o sócio com base no mencionado artigo 135 

do CTN. 

E, ainda, numa terceira hipótese, poderia verificar-se a situação de uma 

empresa, conhecedora da relevância que a Certidão do Oficial de Justiça possui 

para a responsabilização de seu sócio, dissolva de fato suas atividades de modo 

irregular, mas, para evitar a inclusão do administrador no polo passivo 

processual, simule uma atividade mínima na sede empresarial, unicamente com 

a finalidade de impedir a responsabilização de seu sócio. 

Num caso como esse, a Certidão do Oficial de Justiça não atestaria a 

dissolução irregular e seria efetivada a citação da empresa, pelo singelo fato de 

que algum funcionário, possivelmente contratado para essa finalidade, tenha 

recebido o mandado de citação. 

Isso quer dizer que o simples fato de a empresa estar aparentemente em 

funcionamento, inobstante qualquer outro elemento, é fator suficiente para que 
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não se responsabilize o sócio, fato este com o qual não se pode concordar, tal 

como corroborado pelo Professor Bruno Meyerhof Salama15: 

 

“Assim, nas sociedades cujas atividades estão em curso, isto é, na 

sociedade existente, porém inadimplente, não se redireciona a 

execução da dívida tributária para o sócio. Mas, no caso de 

dissolução irregular da sociedade, isto é, no caso de paralisação 

das atividades da empresa sem a liquidação de todo o passivo 

tributário, haveria subsequente responsabilização do sócio-

gerente. Trata-se aliás, de matéria sumulada como já analisado no 

Capítulo 3. A justificativa é a de que a dissolução irregular seria 

justamente uma infração de lei para os fins do artigo 135 do CTN. 

Como se vê, essa jurisprudência que se vai consolidando no STJ 

acabou por estabelecer um regime dual para a responsabilidade 

empresarial na esfera tributária: a responsabilidade do sócio-

gerente é limitada na vida da empresa, e ilimitada na morte. 

Enquanto a empresa funciona, não há redirecionamento para o 

sócio-gerente; o mesmo não ocorre após a paralisação.” 

 

Estes argumentos caminham no objetivo de verificar se este elemento 

(Certidão do Oficial de Justiça) poderia servir como único indício da ocorrência 

de infração de lei, supostamente hábil a autorizar o redirecionamento da 

execução fiscal para o sócio. 

Parece-nos que o indício de dissolução irregular, constituído na Certidão 

do Oficial de Justiça, deve funcionar como início de prova e não como única 

prova, de sorte a ser necessária a investigação mais aprofundada das 

circunstâncias e fatos envolvidos na suposta dissolução irregular, antes de se 

responsabilizar os sócios. 

                                                           
15 SALAMA, Meyerhof Bruno. O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil – História, Direito e 
Economia, Editora Malheiros, 2014, São Paulo, p. 445-446. 
 



36 
 

 
 

Prova indiciária e indícios, nos dizeres de Maria Rita Ferragut16 assim 

devem ser entendidos: 

 

“Prova indiciária é uma espécie de prova indireta que visa 

demonstrar, a partir da ocorrência de fatos secundários, indiciários, 

a existência ou inexistência do fato principal. Para que ela exista, 

faz-se necessária a presença dos indícios, a combinação dos 

mesmos, a realização de inferências indiciárias e, finalmente, a 

conclusão dessas inferências. 

Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato 

conhecido apto a nos levar, por meio de raciocínio indutivo, ao 

conhecimento de outro fato, não conhecido diretamente.” 

 

O artigo 239 do Código de Processo Penal assim define indício: 

 

“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que 

tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a 

existência de outra ou outras circunstâncias.” 

 

Nesse sentido, o indício de que a pessoa jurídica não foi localizada em 

seu endereço não poderia ser o único fator levado em consideração para se 

responsabilizar o sócio pelo inadimplemento da obrigação tributária, pois, como 

se viu, existem casos em que: i) a empresa mudou-se sem alterar seus cadastros 

na Junta Comercial e na Receita Federal, o que não caracterizaria sua 

dissolução irregular; ii) a empresa pode estar dissolvida de fato e manter apenas 

uma estrutura mínima dando a aparência de que está em funcionamento para 

evitar o redirecionamento de cobranças judiciais para os sócios, o que evidencia 

a necessidade de se apurar com profundidade o caso a caso e; iii) a empresa 

pode de fato ter se dissolvido irregularmente sem que tal dissolução se constitua 

num fato ilícito, como mais adiante aprofundaremos em nosso trabalho. 

                                                           
16 FERRAGUT. Maria Rita. Presunções no Direito Tributário, São Paulo, Ed. Quartier Latim, 2ª 
Edição, 2005, p. 91-92. 
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A não localização da pessoa jurídica em seu endereço, como indício que 

é, necessitaria de ser acompanhada de outras provas para que a dissolução 

irregular da sociedade fosse capaz de responsabilizar os sócios pelos débitos 

deixados pela empresa. 

Tais provas teriam a finalidade de demonstrar o contexto em que se deu 

a dissolução irregular, acaso tenha a mesma de fato ocorrido. De igual maneira, 

estas provas seriam no sentido de relacionar e vincular as atitudes perpetradas 

pelo sócio-administrador, tidas por infração de lei e que teriam resultado no 

surgimento de fatos geradores inadimplidos. 

Assim, o indício de que se fala se refere única e exclusivamente à ter ou 

não havido a dissolução irregular, sem que se fale sobre suas causas e sobre a 

forma como essa se deu, elementos estes que temos por relevantes para fins de 

responsabilização do sócios na hipótese de desativação da pessoa jurídica, com 

base no artigo 135 do CTN. 

Da mesma forma, também merece ressalvas a aplicação pelo Superior 

Tribunal de Justiça do artigo 127 do Código Tributário Nacional, como norma 

descumprida pelo empresário que dissolve irregularmente o negócio. 

Referido artigo versa sobre o domicílio tributário do contribuinte 

determinando que, para as pessoas jurídicas de direito privado, este seria o lugar 

de sua sede. 

Contudo, para alguns casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, 

não há que se falar em alteração de domicílio tributário, vez que a empresa 

deixou de operar, estando desativada. 

O que não existiu nesse caso foi a atualização dessa situação de 

desativação perante os órgãos competentes, mas não qualquer alteração de 

domicílio tributário sem a devida alteração de cadastro. 

Nessa hipótese está a nos parecer que o artigo 127 do Código Tributário 

Nacional17 não teria sido violado pelo empresário que deixa de operar, 

dissolvendo irregularmente sua empresa. 

                                                           
17 Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma 
da legislação aplicável, considera-se como tal: I - quanto às pessoas naturais, a sua residência 
habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade; II - quanto 
às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em 
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Finalmente, ainda analisando os argumentos apresentados pela Ministra 

Eliana Calmon no voto transcrito acima, afere-se que o fato de não ter sido a 

empresa localizada pelo Oficial de Justiça seria razão para tê-la por clandestina. 

Conferir ares de clandestinidade a um negócio que tenha se dissolvido 

irregularmente, sem sequer saber as razões que levaram a isso, ou que apenas 

tenha mudado de endereço sem a devida informação aos órgãos públicos, 

significa atribuir falta de boa-fé aos empresários que passaram por tais 

situações. 

A expressão “clandestinidade”, muito utilizada no Código Penal para 

definir condutas típicas de crimes18 sugere algo feito às escondidas, contrário à 

lei e, de acordo como o que pretendemos demonstrar ao longo deste trabalho, 

não necessariamente a dissolução irregular reveste-se destas características. 

Tal conclusão evidencia a importância de não se ter por regra a ilicitude 

da dissolução empresarial de fato, nem muito menos de considerá-la, em razão 

de aspectos formais eventualmente descumpridos, denotadora de 

clandestinidade. 

Repise-se que, numa hipotética situação em que a empresa já não mais 

funcione e apenas mantenha um funcionário para receber citações de processos 

vindos do Poder Judiciário, muito mais plausível será a sua clandestinidade que, 

como se disse, não será sequer aventada em face da citação ter se operado. 

 

2.4.3. Dissolução Irregular e a necessidade de embargos à execução por 

parte do sócio para provar seu direito 

 Conforme explanado, entende a Corte Superior de Justiça que não se faz 

necessária a existência de absoluta certeza quanto à ocorrência da dissolução 

                                                           
relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento; III - quanto 
às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade 
tributante.  
§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, 
considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos 
bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. 
§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte 
a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. 
18 Os artigos 150, 180, §2º, 280, 293, §5º, 334, III e §2º e 334-A, II e V do Código Penal utilizam 
a expressão clandestinidade para definir as condutas tidas por ilícitas. 
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irregular, bastando que haja indícios de sua ocorrência para que se aplique o 

artigo 135, III do Código Tributário Nacional. 

 Nesse norte, acaso entenda o representante legal responsabilizado pelo 

inadimplemento da obrigação tributária, na hipótese de dissolução irregular da 

pessoa jurídica, que não deve ser responsabilizado, deve ele valer-se dos 

embargos à execução para a defesa de seus direitos19, de acordo com o 

entendimento do STJ. 

 Perceba-se que a apresentação de embargos à execução prescinde, de 

acordo com a Lei 6.830/198020, de prévia garantia do juízo, o que implica dizer 

que se faz necessária a apresentação de bem em penhora para que possa o 

sócio discutir sua responsabilização pelo débito tributário. 

 A exigência de apresentação de embargos à execução (e, portanto, de 

prévia garantia do juízo) nestes casos configura-se em elevado ônus para este 

                                                           
19 Veja-se o seguinte acórdão: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE POR 
QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 
INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O 
SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. I - Discute-se se a certidão expedida pelo oficial de justiça 
atestando que a empresa executada não mais funciona no endereço constante dos 
assentamentos da junta comercial presta-se como indício de dissolução irregular da sociedade 
capaz de ensejar o redirecionamento do executivo fiscal a seus sócios-gerentes. 
Trata-se, assim, de discussão acerca de valoração de prova, ficando afastado o óbice sumular 
nº 7 deste STJ na hipótese. II - Este Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento no 
sentido de que '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' (REsp 
nº 841.855⁄PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 30.08.2006). III - Esta Primeira Turma adotou 
igual entendimento quando apreciou o REsp nº 738.502⁄SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 
14.11.2005, ressaltando-se para o fato de que "consta dos autos certidão lavrada por Oficial de 
Justiça (fl. 47 verso), informando que, ao comparecer ao local de funcionamento da empresa 
executada, foi comunicado de que a mesma encerrara as atividades no local há mais de ano, o 
que indica a dissolução irregular da sociedade, a autorizar o redirecionamento da execução" 
(sublinhou-se). IV - De se destacar, ainda, que '...no momento processual em que se busca 
apenas o redirecionamento da execução contra os sócios, não há que se exigir prova inequívoca 
ou cabal da dissolução irregular da sociedade. Nessa fase, a presença de indícios de que a 
empresa encerrou irregularmente suas atividades é suficiente para determinar o 
redirecionamento, embora não o seja para a responsabilização final dos sócios, questão esta 
que será objeto de discussão aprofundada nos embargos do devedor. (...) Como bem salientou 
o Ministro Teori Albino Zavascki no AgRg no REsp 643.918⁄PR, DJU de 16.05.06, saber se o 
executado é efetivamente devedor ou responsável pela dívida é tema pertencente ao domínio 
do direito material, disciplinado, fundamentalmente, no Código Tributário Nacional (art. 135), 
devendo ser enfrentado e decidido, se for o caso, pelas vias cognitivas próprias, especialmente 
a dos embargos à execução' (REsp nº 868.472⁄RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 
12.12.2006).  V - Recurso especial provido" (REsp 944.872⁄RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU 
de 08.10.07); 
20 Artigo 16, § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. 
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sócio que, como se disse acima, passa a ser responsabilizado com base em 

simples indício de ter praticado uma ilegalidade. 

 Mais a frente em nosso trabalho abordaremos o cabimento da exceção de 

pré-executividade como instrumento hábil a ser utilizado pelo sócio nessas 

situações21, tudo com vistas a defender seu direito de não ser responsabilizado 

indiscriminadamente pelo único fato de ter ocorrido a dissolução irregular de sua 

empresa. 

 Em nosso entender, a exigência de que tenha o sócio-gerente de valer-se 

de embargos à execução nos casos de responsabilidade tributária por 

dissolução irregular deve ser repensada e revista para que o empresário tenha 

a possibilidade de apresentar as razões pelas quais não deve ser 

responsabilizado, sem que lhe seja imputado o ônus de ter bens penhorado 

como condição para fazê-lo. 

 

2.5 Síntese conclusiva do capítulo 

  

Neste capítulo procuramos demonstrar como se apresenta atualmente o 

cenário jurisprudencial e normativo-administrativo que versa sobre a 

responsabilidade tributária do sócio quando ocorre a dissolução irregular de sua 

empresa. 

 Verificamos que a dissolução irregular é considerada com um ato de 

infração de lei que não necessita manter qualquer vinculação ao fato gerador 

das obrigações tributárias que restaram inadimplidas para que se possa 

responsabilizar o sócio-gerente. 

 Sobre este sócio, também verificamos que atualmente se discute no STJ 

quem seria aquele a ser responsabilizado: se o que geria a empresa à época da 

dissolução irregular, se aquele que geria a empresa à época do fato gerador da 

obrigação inadimplida ou se aquele que geria a empresa em ambos os 

momentos. 

                                                           
21 Especialmente para as situações em que o nome do sócio administrador não conste desde 
logo no corpo do título executivo. 
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 Também vimos que a PGFN instituiu um procedimento administrativo para 

apuração da responsabilidade em casos de dissolução irregular, já 

demonstrando um grande avanço aos termos da Portaria PGFN No. 180/2010 

que considerava a dissolução irregular como uma hipótese autônoma, não 

prevista em lei, capaz de gerar a responsabilização tributária. 

Por fim, trouxemos a questão da relevância da certidão do oficial de justiça 

dentro do processo de execução fiscal, segundo a qual seria possível atestar a 

não localização da empresa em seu endereço cadastrado, fato este que 

autorizaria a presunção de sua dissolução irregular desencadeando, portanto, a 

responsabilização tributária de seu sócio que, tal qual a jurisprudência do STJ, 

deve se defender, em regra, por meio de embargos à execução. 

 
3 NECESSIDADE DE REVISITAR ESTE ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL  
 
3.1 A dissolução irregular empresarial não constitui necessariamente um 
ato de infração de lei 
 

Todo empresário que passou por um momento de crise em seu negócio 

já se deparou com a dificuldade de adimplir com seus compromissos, sendo, por 

vezes, forçado a deixar de cumprir com alguns deles. 

Mesmo em negócios que caminham relativamente bem, existem períodos 

em que as vendas caem e, acaso o empresário não tenha conseguido separar 

uma reserva para estes momentos, enfrentará dificuldades em superá-los. 

É exatamente nestes momentos que muitos empresários se vêem 

forçados a tomar empréstimos bancários, a taxas quase sempre não 

convidativas, ou até mesmo a antecipar os recebimentos de vendas que fizeram 

por cartão de crédito com descontos elevados, para buscar reequilibrar o fluxo 

de caixa e adimplir com suas obrigações. 

De posse destes recursos, que não são decorrentes de sua operação, o 

empresário se organiza temporariamente e mantém o negócio em 

funcionamento. 
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Todavia, como diferentemente não poderia ser, ele assume outros 

compromissos que deverão ser honrados com aqueles que lhe concederam 

empréstimos, o que gera para o empreendedor novas obrigações que se somam 

àquelas já existentes. 

Contudo, novos momentos de dificuldades certamente surgem na vida do 

empresário que nem sempre possui capital próprio para injetar no negócio, todas 

as vezes que o mesmo assim necessitar, até porque, vale repisar que os 

empresários que focamos nesse estudo, são os de pequeno e médio porte que, 

na maioria das vezes, apenas dispõem do capital necessário para montar e abrir 

o empreendimento. 

Dentro deste cenário, quando o empresário se depara com períodos 

contínuos de escassez de seus recursos para adimplir com todas as suas 

despesas (períodos em que as despesas são maiores que as receitas), o 

primeiro que sente as consequências é o próprio empresário que se vê em 

situação difícil e com inúmeros compromissos por adimplir. 

No entanto, também se vê o empresário com a difícil tarefa de realizar 

algumas escolhas relativamente aos credores que priorizará os pagamentos, 

quando não dispuser de recursos para pagar a todos. 

Quando o empresário se encontra nessa situação, pode ele optar pelo 

regular encerramento de seu negócio, aceitando que o mesmo não deu certo, 

minimizando perdas e prejuízos. 

Do mesmo modo, também pode buscar soluções para se manter em 

funcionamento, tentando equacionar suas despesas, reduzir seu quadro de 

empregados e tentar se reequilibrar face à nova realidade de faturamento. 

Assim, o empresário que persevera para manter seu negócio em 

funcionamento, imbuído de boa-fé e sem praticar qualquer fraude, estaria 

defendendo direitos e garantias que a própria Constituição Federal22 lhe garante, 

como direito à dignidade da pessoa humana, direito ao trabalho e à livre 

iniciativa, dentre outros. 

                                                           
22 Vide artigos da CF: 1º, III e V; 5º, XIII; 6º; 170, III, IX e § único.  



43 
 

 
 

José Afonso da Silva23 assim se posiciona sobre a relevância destes 

direitos acima transcritos, veja-se: 

 

“A Constituição declara que a ordem econômica é fundada na 

valorização do trabalho humano e na iniciativa privada. Que 

significa isso? Em primeiro lugar quer dizer precisamente que a 

Constituição consagra uma economia de mercado, de natureza 

capitalista, pois a iniciativa privada é um princípio da ordem 

capitalista. Em segundo lugar significa que, embora capitalista, a 

ordem econômica dá prioridade aos valores do trabalho humano 

sobre todos os demais valores da economia de mercado. 

Conquanto se trate de declaração de princípio, essa prioridade tem 

o sentido de orientar a intervenção do Estado na economia, a fim 

de fazer valer os valores sociais do trabalho qual, ao lado da 

iniciativa privada, constituem o fundamento não só da ordem 

econômica, mas da própria República Federativa do Brasil (art.1º, 

IV)”. 

 

Como se viu, a preservação do trabalho, da livre iniciativa e do livre 

exercício de qualquer atividade econômica, bem assim da dignidade humana, 

são valores constitucionalmente protegidos, de tal sorte a amparar a 

necessidade do empresário pela busca da manutenção de seu negócio, 

inobstante as dificuldades enfrentadas. 

Dentro deste contexto de dificuldades de que falamos, existem casos em 

que o empresário deixa de adimplir com as obrigações tributárias da pessoa 

jurídica. 

Quando o empresário de boa-fé deixa de pagar tributos por falta de 

recursos, por exemplo, tal situação pode ter ocorrido por que priorizou o 

pagamento de aluguel, água, luz, folha de salários, principais fornecedores, tudo 

                                                           
23 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 38ª Edição, Editora 
Malheiros, 2015, página 802. 
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no intuito de manter seu negócio em funcionamento e preservar a função social 

da empresa, que, nas palavras de Helly Lopes Meirelles24 assim se entende: 

 

“Mas a propriedade de há muito deixou de ser exclusivamente o 

direito subjetivo do proprietário para se transformar na função 

social do detentor da riqueza, na expressão feliz de Duguit. É um 

direito individual, mas um direito condicionado ao bem-estar da 

comunidade. É uma projeção da personalidade humana e seu 

complemento necessário, mas nem por isso a propriedade privada 

é intocável. Admite limitações ao seu uso e restrições ao seu 

conteúdo em benefício da comunidade.” 

 

O empresário de que falamos nesse estudo não se nega nem se opõe ao 

pagamento de tributos, até porque é ciente de que isso representa uma 

obrigação da pessoa jurídica e parte importante da preservação da função social 

da empresa. 

Os encargos e ônus decorrentes do não adimplemento das obrigações 

tributárias são enormes e acarretam problemas e situações difíceis de serem 

resolvidas no dia-a-dia do sócio e da sociedade. 

A necessidade de certidões de regularidade, ou o fato de sofrer penhoras 

“on line” ou de faturamento, tudo isso acrescido de significativas penalidades que 

se somam ao crédito tributário, sem prejuízo da exclusão de regimes de 

tributação mais favoráveis, evidentemente não são situações simples de se lidar 

empresarialmente. 

Todavia, o fato de não recolher o tributo devido, não se constitui numa 

infração de lei, nos termos da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça:  

 “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não 

gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.” 

                                                           
24 MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª Edição, Editora Malheiros, 
2001, páginas 556-557. 
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Ocorre que, da mesma forma, a dissolução de fato (ou irregular) de uma 

pessoa jurídica, não necessariamente deveria ser tida como um ato ilícito ou 

como uma infração de lei. 

Vale a seguinte pergunta: se o não recolhimento do tributo, tal qual 

determinado pela lei não é uma situação capaz de responsabilizar o sócio por 

esta obrigação, por que motivo a ausência de cumprimento das formalidades 

legais quanto à dissolução de uma pessoa jurídica o seria25?  

No contexto ora tratado, tal dissolução pode ocorrer em função da 

inviabilidade financeira do negócio, sem que, com isso, esteja o empresário 

praticando um ilícito capaz de fazer com que haja diretamente a aplicação da 

norma prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional. 

3.2 O ato ilícito e a dissolução irregular 
 

Para aprofundarmos esse argumento, é importante buscarmos na 

legislação civil o conceito de ato ilícito, pois é a partir dele que faremos uma 

verificação sobre a sua ocorrência nas hipóteses de desativação da sociedade 

empresária em razão do insucesso da mesma. 

Veja-se, nesse sentido, o teor dos seguintes artigos do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

“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.” 

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito reconhecido; 

                                                           
25 Note-se que, nesse caso, estamos tratando exclusivamente de um empresário que agiu com 
boa-fé e que não fraudou seus credores, tendo absorvido prejuízos com a desativação da 
empresa. Raciocínio diverso se aplicaria ao caso daquele empresário que dissolveu 
irregularmente a sociedade, praticando ilícitos e auferindo com isso vantagens em detrimento do 
pagamento de credores. 
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II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a 

pessoa, a fim de remover perigo iminente. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente 

quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, 

não excedendo os limites do indispensável para a remoção do 

perigo.” 

Analisando os conceitos contidos nestes dispositivos, é possível 

firmarmos as seguintes premissas para a ocorrência de ato ilícito: 

a) Deve haver ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência por 

parte do agente e, destes atos deve haver a violação de um direito com a 

consequente geração de um dano a terceiro; 

b) Comete ato ilícito o titular de um direito que excede manifestamente os 

limites impostos pelos seus fins econômicos ou sociais, revelando-se, 

nesse caso, o abuso de direito; 

c) Não constitui ato ilícito aquele praticado em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido; 

Dentro desta ótica, especialmente calcado na premissa de que o 

empresário, em muitas situações é forçado a fazer escolhas para buscar sua 

sobrevivência dentro do complexo ambiente empresarial, poder-se-ia, numa 

análise apressada, caracterizar-se o não recolhimento do tributo devido por 

absoluta impossibilidade, aliada a posterior desativação (ou dissolução irregular) 

da sociedade empresária, como uma omissão voluntária, violadora de um direito 

de terceiro, no caso o Fisco. 

Nessa hipótese, estar-se-ia diante da ocorrência de um ato ilícito e, 

portanto, o conjunto de práticas do empresário, consistente em não recolher o 

tributo por impossibilidade financeira, aliado à desativação da sociedade, 

autorizaria que o mesmo fosse responsabilizado pela dívida tributária deixada 

por sua empresa26, nos moldes da jurisprudência atual consolidada. 

                                                           
26 Aqui, uma vez mais, apressamo-nos em dizer que esta desativação da pessoa jurídica, para 
que seja capaz de responsabilizar o sócio pelos créditos tributários inadimplidos, deve ter estreita 
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No entanto, como já frisamos anteriormente, a Constituição Federal 

garante e assegura o direito ao trabalho, preserva a livre iniciativa e a dignidade 

da pessoa humana por meio do exercício de atividade econômica. 

São, pois, direitos constitucionalmente reconhecidos, todos eles 

asseguradores e garantidores da prerrogativa do empresário em buscar seu 

sustento e dignidade por meio do trabalho. 

Tendo esses direitos como respaldo, entendemos ser uma consequência 

lógica da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, o fato de que, 

quando se caracteriza a preservação destes direitos e a busca pela sua 

consecução, não há que se falar na prática de ato ilícito. 

Em outros falares: todos os atos que sejam praticados no exercício regular 

de um direito reconhecido, não podem ser tidos por ilícitos, nos exatos termos 

do quanto preceitua o artigo 188, I do Código Civil. 

Sobre isso, vale transcrever os sempre atuais ensinamentos de 

Washington de Barros Monteiro27: 

 

“Quem exerce um direito legítimo, não fica obrigado a reparar o 

dano causado a outrem, sendo, pois, improcedente qualquer 

pedido de indenização formulado pelo prejudicado. 

Da mesma forma, não constitui ato ilícito o praticado no exercício 

regular de um direito reconhecido (qui jure suo utitur nemine facit 

damnum). O credor, que penhora bens do devedor, o concorrente, 

que se estabelece na mesma rua, o titular da patente de invenção 

que pede busca e apreensão do produto contrafeito, o proprietário 

que ergue construção em seu terreno, prejudicando a visa do 

vizinho, embora causem dano, não estão obrigados a ressarci-lo, 

por que estão agindo no exercício regular de um direito; o regular 

exercício deste exclui a existência do ilícito.” 

                                                           
vinculação com a obrigação tributária, ou seja, estes devem resultar dessa conduta, tema que 
será explorado doravante neste trabalho. 
27 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, Parte Geral, Editora Saraiva, 32ª 
Edição, 1994, página 280. 
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E, no mesmo sentido, de Caio Mário da Silva Pereira28: 

 

“Sendo pressuposto do ilícito o procedimento contrário a direito, 

não se deveria cogitar senão daqueles atos em que há ofensa 

legal. Mas, em algumas hipóteses, todos os elementos 

configurativos da responsabilidade aparentemente se apresentam 

e, não obstante isso, não ocorre o dever de reparação, porque 

alguma circunstância ali existe, hábil a justificar o comportamento 

do agente ou negar o dever de reparação. O fato danoso está 

comprovado, e a relação de causalidade entre a ação e o dano. 

Mas o procedimento do agente encontra escusativa que lhe retira 

qualificação de ilícito ou o absolve do dever de reparar. 

(...) Em segundo lugar, prevê a lei o exercício regular de um direito 

reconhecido e, na existência deste está a própria excludente de 

responsabilidade – “feci sed iure feci” – pois que, se no ilícito há um 

procedimento contrário a direito, a conduta do agente, subordinada 

ao exercício regular de um direito reconhecido, elimina da estrutura 

do ato a contravenção a um dever preexistente, neutralizando 

desta sorte os efeitos do dano causado (Código Civil, art. 188, I)”. 

 

Ainda sobre o mesmo tema, veja-se Sérgio Cavalieri Filho29: 

 

“O artigo 188 do Código Civil prevê hipóteses em que a conduta do 

agente, embora cause dano a outrem, não viola dever jurídico, isto 

é, não está sob censura da lei. São causas de exclusão da ilicitude. 

Tal como no Direito Penal, a atividade do agente, não obstante o 

dano que venha a causar, é de acordo com a lei – e, portanto, lícita. 

O ato é lícito por que a lei o aprova. 

                                                           
28 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Teoria Geral de Direito Civil, 
Editora Forense, 28ª Edição, 2015, p. 560-561. 
29 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Editora Atlas, 12ª Edição, 
São Paulo, 2015, p. 36-37. 
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De acordo com o citado dispositivo, não constituem ato ilícito os 

praticados no exercício regular de um direito, em legítima defesa 

ou em estado de necessidade. 

Exercício regular de um direito – o nome já diz – é o direito exercido 

regularmente, normalmente, razoavelmente, de acordo com seu 

fim econômico, social, a boa-fé e os bons costumes. Quem exerce 

seu direito subjetivo nesses limites age licitamente, e o lícito exclui 

o ilícito. O direito e o ilícito são antíteses absolutas, um exclui o 

outro; onde há direito não há ilícito. Vem daí que o agir em 

conformidade com a lei não gera responsabilidade civil ainda que 

seja nocivo a outrem... (...)” 

 

Nesse sentido, pensamos que o conjunto de atos praticados pelo 

empresário, todos de boa-fé e sem qualquer fraude, que visem a manutenção de 

seu negócio (ou a preservação de seu direito ao trabalho e de sua dignidade), 

não podem ser caracterizados como atos ilícitos, vez que objetivam resguardar 

o exercício de direitos constitucionalmente garantidos.  

De tal sorte que, havendo a desativação empresarial decorrente do 

colapso financeiro enfrentado pelo empresário, deixando a referida sociedade 

dívidas tributárias, não deveria ser possível a responsabilização dos sócios pelos 

débitos das empresas desativadas nessas situações, vez que inexistente o ato 

ilícito apto a ensejar o redirecionamento da cobrança pelo Fisco. 

Destarte, a ausência de atualização dos cadastros da empresa nos 

órgãos competentes não poderia sobrepor-se a todo este contexto explanado o 

que, por conclusão, afastaria a aplicação dos termos do artigo 135 do Código 

Tributário Nacional. 

Assim, não necessariamente a dissolução irregular constitui-se uma 

infração de lei, vez que pode ter ocorrido em decorrência de um contexto no qual 

o empresário buscou a preservação de outros direitos que também detém, sem 

qualquer dolo ou intuito em fraudar eventuais credores. 

É importante consideramos que, tal qual já dito anteriormente, é possível 

que a empresa apenas mantenha a aparência de estar em funcionamento para 
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evitar o redirecionamento das cobranças para a pessoa de seu sócio, o que, 

numa análise rasa baseada na certidão do Oficial de Justiça apenas, não se 

constituiria em qualquer infração de lei, visto que a devedora estaria em 

funcionamento. 

Contudo, numa análise mais aprofundada, este sócio estaria cometendo 

um ilícito (fraude contra credores, simulação) capaz de responsabilizá-lo, o que 

todavia não ocorre, ao menos no primeiro momento, em razão da validade da 

citação efetivada. 

Mostra-se importante apresentarmos algumas situações em que, apesar 

de ocorrida a dissolução irregular da pessoa jurídica, seria defensável o 

argumento de que o sócio agiu em defesa de um direito constitucionalmente 

garantido, afastando-se a infração de lei. 

3.3 Exemplos de dissolução irregular que não caracterizariam infração de 
lei 

Não se pode entender ou se presumir pela existência de fraude ou má-fé 

do empresário, sempre que se opere a dissolução irregular da sociedade.  

Sem a existência de dolo de sua parte, não há que se falar em sua 

responsabilização nesses casos, na linha do que leciona Maria Rita Ferragut30: 

 

“O elemento subjetivo, aqui, significa que a responsabilidade nasce 

somente se o administrador agir intencionalmente, com o animus 

de praticar o ilícito não tributário, mesmo sabendo que o 

ordenamento jurídico proíbe tal comportamento. Por ser impossível 

provar a intenção do agente de praticar o ato lesivo doloso, 

oferecemos uma possível solução: a prova deverá recair sobre a 

sucessão de atos que resultaram na fraude e não nela em si. Como 

exemplos, a reiteração da conduta, a gravidade do ato e existência 

de interposta pessoa. 

                                                           
30 FERRAGUT, Maria Rita. Portaria PGFN No. 180/2010 e a Responsabilidade do Administrador: 
um Avanço Revista Dialética de Direito Tributário, No. 178, Editora Dialética, São Paulo, 2010, 
p. 102-103. 
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Há de se registrar, também, que não consideramos que a culpa 

seja elemento suficiente para a caracterização do tipo (artigos  135 

e 137 do CTN). A conclusão que não acatamos só poderia ser 

construída a partir do entendimento de que, como a norma não 

dispõe expressamente sobre a necessidade do dolo, a culpa já 

seria suficiente para ensejar a responsabilidade do administrador, 

entendimento este fundamentado na supremacia do interesse 

público. 

(...) 

Por fim, a prática dolosa impõe o reconhecimento de que o 

administrador tinha a opção entre praticar ou não a infração. Se a 

opção de evitá-la inexistia, a pessoa não poderá ser considerada 

responsável, pois lhe faltava o animus, em que pese o resultado de 

seu ato. A única exceção é se o administrador provocou 

intencionalmente a impossibilidade da opção, a fim de, em última 

análise, beneficiar-se do ilícito e, ao mesmo tempo, afastar a sua 

responsabilidade pessoal.” 

São muitos os casos em que a dissolução irregular da sociedade ocorre 

sem que tenha o sócio opções de evitá-la e sem que tenha o mesmo agido com 

qualquer dolo, tendo somente perseverado em seu desejo de prosseguir com o 

negócio em funcionamento, inobstante as dificuldades que encontra para tanto. 

Vejamos alguns casos em que tal situação ocorre, tudo com a finalidade 

de demonstrar que a dissolução empresarial irregular não necessariamente é um 

indício de existência de má-fé do empresário, nem tampouco se operou com a 

finalidade de não pagar tributos, eivada de dolo:  

 

3.3.1 Dificuldades em renovar o contrato de locação comercial 

 

Uma boa parte dos negócios é montada em imóvel de propriedade de 

terceiros, que não os sócios da pessoa jurídica a ser instalada no referido ponto 

comercial. 
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Normalmente estes contratos de locação são firmados por escrito, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, visando preservar o ponto comercial a ser construído 

pelo empreendedor e, também, possibilitar o ajuizamento de ação renovatória 

de locação (artigo 60 da lei 8245/1990) para manutenção do negócio naquele 

local. 

É evidente e à margem de questionamentos, a importância do ponto 

comercial para o desenvolvimento do negócio, de tal sorte que um bom ou um 

mal ponto são determinantes para o sucesso da empreitada. 

Nesse cenário, não raro acontece de o empresário, locatário, enfrentar 

dificuldades para a renovação de seu contrato de aluguel junto ao proprietário 

do imóvel, pois, como de conhecimento, os interesses de locador e locatário nem 

sempre estão alinhados. 

Com isso, existem casos em que o locatário, por impossibilidade de pagar 

o valor pedido para a renovação do aluguel, vê-se forçado a deixar o imóvel 

locado e procurar outro ponto comercial para estabelecer seu negócio. 

Ocorre que, dependendo do tipo de negócio, especialmente se for um 

comércio, são grandes as chances de o mesmo não prosperar em outro ponto 

comercial que não aquele em que estava inicialmente estabelecido. 

Numa situação como essa, o empresário busca a todo custo fazer com 

que seu negócio caminhe bem, mas, pouco a pouco, vai sentindo que a perda 

do ponto comercial foi determinante para sua continuidade. 

O problema é que até que se chegue a essa conclusão, e no intuito de 

fazer o negócio dar certo no novo ponto, dívidas foram contraídas, dentre elas 

as de cunho tributário. 

As coisas vão caminhando até que o empresário desiste de tentar fazer 

seu negócio andar, por absoluta impossibilidade financeira. Repise-se que 

estamos tratando nesse estudo de pequenos e médios empresários, que são a 

maioria dos empreendedores do nosso país. 

Nesse momento, ocorre a desativação do negócio e o empresário é 

obrigado a escolher os credores que irá pagar, com aquilo que lhe sobra de 

recursos. 
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Na maior parte dos casos privilegia-se o pagamento dos empregados, 

considerando-se a natureza alimentar das verbas a eles devidas e, dentre outras 

pendências que ficam inadimplidas, estão as tributárias. 

Desnecessário dizer que esse empresário não procedeu à regular baixa 

de sua empresa junto aos órgãos competentes, ficando assim exposto ao que 

se entende por dissolução irregular empresarial e suas consequências. 

No entanto, em um caso como o presente, defendemos que a sucessão 

de fatos ocorridos, que culminaram tanto no não recolhimento do tributo quanto 

na desativação da sociedade de modo irregular, não poderiam levar à 

responsabilização do sócio pelos débitos tributários inadimplidos pela pessoa 

jurídica. 

 

3.3.2 Chegada de novo player no mercado 

 

Muito parecida com a situação acima transcrita é aquela em que a 

empresa caminha relativamente bem, até que um novo player entra no mercado 

em seu setor de atuação. 

Evidentemente que estamos falando aqui de uma disparidade evidente de 

forças entre a empresa que está no mercado atuando e o novo player recém 

chegado no mercado. 

Numa situação como essa, não é difícil de acontecer uma brusca queda 

no faturamento da empresa de menor porte, o que a leva a deixar de adimplir 

com compromissos diversos, dentre estes os tributários. 

Tal qual no exemplo acima, o desfecho dessa situação culmina para a 

desativação empresarial sem a possibilidade de pagamento de todos os valores 

que a empresa deixou inadimplidos. 

Inobstante ter havido no caso em comento a dissolução irregular da 

sociedade empresária, não se afigura minimamente razoável que haja a 

responsabilização do sócio pelos débitos inadimplidos. 
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3.3.3 Fatores externos e imprevisíveis 

 

Imagine uma pequena empresa de comércio, estabelecida no mesmo 

ponto comercial há anos, sendo este localizado em uma movimentada rua em 

que é possível o cliente estacionar o carro para visitar a loja. 

Agora imagine que foi editada uma Lei Municipal que determina que nessa 

mesma rua irá passar uma ciclovia, bem na frente do comércio em questão, de 

modo que não mais será possível utilizar qualquer espaço para estacionamento 

de carros de clientes. 

É sabido que em cidades como São Paulo, por exemplo, a ausência de 

local para estacionar os veículos é determinante para a escolha que o cliente faz 

no momento de sair para realizar compras. 

Esse comerciante, de repente e em função de um ato alheio a sua 

vontade, passa a experimentar significativa queda em suas vendas, vez que seu 

público utilizava veículo para fazer compras e levá-las consigo. 

Essa queda de faturamento leva ao inadimplemento de obrigações e, 

consequentemente, em determinados casos, ao encerramento das atividades, 

por absoluta impossibilidade financeira do empresário. 

Similar a este exemplo tem-se aquele negócio que funciona bem até que, 

seu principal cliente, que pode ser um hospital ou uma escola de grande porte, 

por exemplo, deixa de existir ou de funcionar naquele local. 

Como a clientela desse pequeno empresário era focada nesse grande 

cliente, suas vendas mínguam e o negócio caminha para a desativação, com a 

existência de dívidas. 

Aqui temos o caso de uma papelaria que funciona em frente a uma grande 

escola, por exemplo, ou de uma loja de produtos médicos que funciona muito 

próxima a um hospital. 

Em casos como estes, a perda do principal cliente é avassaladora para a 

continuidade do negócio, de sorte que o empresário acaba se endividando na 

tentativa de manter o negócio, o que se revela impossível após algum tempo, 

culminando com o encerramento das atividades. 
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3.3.4 Evolução tecnológica 

 

A evolução da tecnologia, que propicia o surgimento de novos formatos 

do mesmo negócio (vide Uber, por exemplo), também pode ser um fator 

determinante para aquele que tinha seu negócio formatado de outra maneira. 

Em muitas situações os negócios até então existentes deixam de ser 

atrativos para o público em geral, em virtude de novas formas de fazer o mesmo 

negócio, especialmente valendo-se da tecnologia. 

Aqui, assim como nos exemplos acima apresentados, o empresário vê-se 

diante de um declínio de seu negócio, acabando por ter de desativá-lo, o que 

não raro ocorre com a existência de dívidas tributárias. 

 

3.3.5 Relacionamento entre franqueador e franqueado 

 

Apenas para citar mais um exemplo de situação em que o empresário não 

pode ser responsabilizado por débitos tributários deixados pela empresa 

encerrada irregularmente, veja-se uma situação muito frequente de ocorrer e que 

envolve uma relação de franquia empresarial. 

A franquia empresarial é regulada pela Lei 8.944/1994 e estabelece a 

figura do franqueador, como sendo o detentor de uma marca e de um “Know 

How”, passíveis de serem franqueados para interessados em montar um negócio 

próprio. 

O franqueado, por sua vez, na maioria dos casos é um profissional que 

sempre trabalhou como empregado e que, por circunstâncias diversas, acaba se 

interessando em ter um negócio próprio, escolhendo o caminho da franquia 

empresarial com vistas a minimizar seus riscos no empreendimento. 

Contudo, nem sempre a relação de franquia ocorre da forma que deveria 

e, invariavelmente, o franqueado acaba tendo seu negócio prejudicado em razão 

de ausência de suporte do franqueador, ou por outros problemas enfrentados 

pelo franqueador. 
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São muitos os casos em que os franqueadores não honram com sua parte 

na relação de franquia e são grandes os prejuízos causados ao franqueado, 

empresário inexperiente. 

Estes prejuízos levam o franqueado a entrar num clico vicioso adquirindo 

dívidas até que se vê diante da irrefutável necessidade de encerrar seu negócio. 

Obviamente que num caso como esse, é possível que o franqueado 

ingresse em juízo contra o franqueador, porém, também é sobremodo razoável 

que não seja responsabilizado por dívidas tributárias da sua empresa, encerrada 

irregularmente em razão do contexto apresentado acima. 

Estes são apenas alguns exemplos em que a dissolução da sociedade, 

apesar de irregular sob o ponto de vista formal, não se operou com fraude ou 

má-fé por parte do empresário. Nestes casos a pessoa jurídica foi desativada e 

os sócios absorveram prejuízos. 

Em todos os casos ocorreram fatores que impossibilitaram a continuidade 

do negócio, o que, vale relembrar, gera sim problemas para diversos credores, 

mas, em especial gera problemas muitas vezes sem solução para o próprio 

empresário. 

Não obstante, em todos os exemplos acima, não é possível se aferir, pelo 

único fato de ter havido a dissolução de modo irregular sob o ponto de vista 

formal, certificada por um Oficial de Justiça, a ocorrência que qualquer ato ilícito 

ou infração de lei por parte do sócio, de maneira que faz-se imprescindível que 

se garanta a este sócio a possibilidade de apresentar seus argumentos ao Poder 

Judiciário ou para a autoridade administrativa, sem a necessidade de ter 

previamente bens penhorados para tanto. 

 

3.4. Responsabilização solidária de acordo com a Lei Complementar 

123/2006 

 

A responsabilização pessoal dos sócios pelos débitos tributários em razão 

da dissolução irregular da pessoa jurídica, como demonstrado reflete o 

entendimento pacificado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
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Nessas situações, como dito, os sócios não procederam à regular 

dissolução da empresa, nem tampouco procederam à baixa de seus registros 

junto aos órgãos competentes, como Junta Comercial e Receita Federal. 

Ocorre que, acaso estes sócios das empresas de que cuidamos neste 

estudo31 entendam por proceder à baixa dos cadastros da pessoa jurídica junto 

aos órgãos públicos referenciados, serão os mesmos automaticamente 

responsabilizados pelos débitos tributários deixados pela pessoa jurídica. 

Isso porque a Lei Complementar No. 123/2006, com a redação dada pela 

Lei Complementar 147/2014, positivou a responsabilização solidária dos sócios, 

na hipótese de estes procederem à baixa dos registros da pessoa jurídica nos 

órgãos responsáveis, em relação aos débitos existentes em nome da sociedade 

empresarial. 

O parágrafo 5º do artigo 9º da Lei Complementar No. 123/2006, 

introduzido pela Lei Complementar 147/2014 assim especificou: 

§ 5o A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica 

importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, 

dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos 

respectivos fatos geradores.  

O dispositivo transcrito instituiu a responsabilização direta, 

independentemente da ocorrência de ilícito ou fraude por parte do empresário, 

quanto aos débitos tributários de pessoa jurídica que dê baixa em seus registros 

e atos constitutivos. 

Essa disposição legal acaba por positivar que o inadimplemento tributário 

puro e simples é causa de responsabilização do sócio quando do encerramento 

da sociedade, conclusão que colide com o entendimento do próprio STJ, como 

se vê da Súmula 43032. 

                                                           
31 Nosso estudo é focado em empresas de pequeno e médio porte que, em regra, estão sujeitas 
às normas previstas na Lei Complementar No. 123/2006. 

32 “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 
responsabilidade solidária do sócio-gerente.” 
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Não se pode olvidar que o próprio artigo 135 do Código Tributário Nacional 

determina a necessidade de ter havido a prática de atos com excesso de poderes 

ou infração a lei ou contrato social para que os diretores, gerentes ou 

representantes das pessoas jurídicas de direito privado possam ser 

responsabilizados por créditos tributários das sociedades encerradas, o que não 

ocorre com a simples baixa tal como previsto no § 5º acima transcrito. 

De igual forma, também não se verifica dessa responsabilização direta 

qualquer tratamento mais benéfico para as empresas de pequeno e médio porte, 

tal qual previsto na Constituição Federal33 e na própria Lei Complementar 

123/2006. 

Diante disso, parece-nos que norma prevista pela Lei Complementar 

123/2006 acaba por desestimular os empresários de que tratamos nesse 

trabalho a proceder à baixa de sua empresa junto aos órgãos públicos, pois se 

assim o fizerem serão direta e solidariamente responsabilizados, 

independentemente de qualquer circunstância ou aspecto que os tenha levado 

à encerrar as atividades empresariais. 

 

3.5. Posicionamento do STJ na interpretação da dissolução irregular e 

responsabilização do sócio em matéria de Direito Privado 

 

Ao julgar temas que envolvem o direito privado a posição do Superior 

Tribunal de Justiça é sobremodo diferente daquela que prevalece para o direito 

tributário, no que se refere à responsabilização dos sócios por débitos deixados 

por empresas irregularmente dissolvidas. 

Como temos falado ao longo deste trabalho, o fundamento de validade 

que embasa a posição do STJ sobre a responsabilização dos sócios por dívidas 

tributárias de empresas irregularmente dissolvidas é o artigo 135 do Código 

Tributário Nacional. 

                                                           
33 Artigo 170, IX da Constituição Federal: A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IX - tratamento favorecido para 
as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País.    
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O STJ é pacífico ao considerar que a dissolução irregular é um ato de 

infração de lei praticado pelo sócio com poderes de gerência, bastando sua 

ocorrência para que se desencadeie a responsabilização na seara tributária. 

Relembre-se que, para o direito tributário, segundo o atual entendimento 

do STJ, não se faz necessária a existência de dolo, fraude ou qualquer outra 

atitude tida por ilícita ou abusiva de parte do gestor, sendo suficiente para sua 

responsabilização que a dissolução da sociedade tenha se dado de modo 

irregular, ou seja, sem os devidos apontamentos nos órgãos competentes. 

Já no âmbito do direito privado o STJ tem decidido de modo diferente do 

acima exposto, especialmente em relação ao ato de dissolução irregular 

verificado. 

Ante a inexistência de um dispositivo de conteúdo similar ao artigo 135 do 

CTN, vale-se o direito privado do disposto no artigo 50 do Código Civil34, norma 

legal esta que versa sobre a desconsideração da personalidade jurídica, para 

buscar a responsabilização patrimonial35 de sócios por obrigações das pessoas 

jurídicas. 

A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo que a 

disciplina, tem aplicação nos casos em que se verifica o abuso da personalidade 

jurídica da empresa, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 

patrimonial, situações estas que, uma vez configuradas, têm o condão de 

estender para os sócios a responsabilidade por determinadas obrigações da 

pessoa jurídica. 

São diversas as situações que podem ensejar a abertura do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, tal qual previsto no artigo 133 do 

                                                           
34 Artigo 50 do Código Civil: 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. 
35 Aqui não se pode falar em responsabilização tributária nos termos do artigo 135 do CTN e do 
artigo 4º da LEF, mas sim de responsabilização patrimonial a ser apurada de acordo com o 
regramento previsto no Artigo 50 do Código Civil acima transcrito. 
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Código de Processo Civil36, prescindindo tal incidente processual da 

demonstração, pelo credor, da ocorrência de fatos concretos que demonstrem o 

cabimento da hipótese prevista no artigo 50 do Código Civil37. 

Verifica-se, por imposição legal, que a parte que pretende ver o sócio-

gerente ou o terceiro administrador responsabilizados patrimonialmente por 

dívidas da pessoa jurídica deve, por meio do mecanismo processual adequado, 

fundamentar e justificar os motivos pelos quais entende ter ocorrido o ato ilícito, 

caracterizado pelo abuso de direito. 

Todavia, quando a matéria jurídica de fundo versa sobre direito privado e 

não sobre direito tributário, a simples justificativa de ter ocorrido a dissolução 

irregular da sociedade não é considerada pelo STJ como um ato ilícito e, 

portanto, como abuso de direito, capaz de fazer com que o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica prospere. 

Na seara privada exige-se mais para que se tenha configurado o ilícito 

capaz de responsabilizar, com base no artigo 50 do Código Civil, devendo vir o 

argumento de dissolução irregular acompanhado de demais fatos que impliquem 

na comprovação de dolo do gestor empresarial ao praticar este ato de dissolver 

a sociedade. 

Considera a Corte Superior, para responsabilizar patrimonialmente o 

sócio com base no artigo 50 do Código Civil, que deva ele ter agido com o intuito 

de esvaziar o patrimônio societário com o objetivo de impedir a satisfação dos 

direitos de seus credores. 

Deve haver o dolo na conduta do sócio que dissolve irregularmente sua 

empresa com o fim de obter vantagens em detrimento de direitos de terceiros, 

valendo-se do desvirtuamento da atividade empresarial para favorecer-se de 

alguma forma. 

                                                           

36 Art. 133 - O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de 
conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo 
extrajudicial. 

37 O parágrafo 4º do artigo 134 assim dispõe: O requerimento deve demonstrar o preenchimento 
dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 
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Ao julgar temas de direito privado, o STJ considera que a finalidade 

almejada com a dissolução irregular é aspecto relevante para que se possa 

considerar a responsabilização do sócio-gestor, não sendo suficiente 

unicamente a ocorrência da dissolução irregular, desacompanhada de tais 

elementos. 

Vale transcrever, pela riqueza de informações, alguns julgados proferidos 

pela Corte Superior de Justiça que traduzem esse posicionamento: 

 

“CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA 

DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO: 

50, CC/02. 1. Ação de prestação de contas distribuída em 2006, da 

qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 

05/07/2013. 2. Discute-se se o encerramento irregular da 

sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis de 

penhora, por si só, constitui fundamento para a desconsideração 

da personalidade jurídica. 3. A criação de uma sociedade de 

responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para os sócios 

dos riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos 

interessa, na medida em que incentiva a produção de riquezas, 

aumenta a arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda, 

contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do 

País. 4. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, 

porque constitui verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou 

administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, medida 

excepcional para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os 

bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas relações 

privadas. 5. A dissolução irregular da sociedade não pode ser 

fundamento isolado para o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que 

permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio 
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societário ardilosamente provocado de modo a impedir a 

satisfação dos credores em benefício de terceiros, é 

circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito, 

consubstanciado, a depender da situação fática delineada, no 

desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial. 6. No particular, 

tendo a instância ordinária concluído pela inexistência de indícios do 

abuso da personalidade jurídica pelos sócios, incabível a adoção da 

medida extrema prevista no art. 50 do CC/02. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Resp. No. 

1.395.288/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

11/02/2014).(destaques nossos) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. 

AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 

DO CÓDIGO CIVIL. MERA DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA OU 

DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS 

AFASTADOS PELO TRIBUNAL. REVISÃO. INVIABILIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Enunciados de 

Súmulas não se enquadram no conceito de lei federal para fins de 

abertura da via especial com fundamento no artigo 105, inciso III, 

alínea "a", da Constituição Federal. 2. "A mera demonstração de 

insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da 

empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não 

ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg no 

REsp 1.173.067/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, DJe 19/6/2012). 3. É inviável em sede de recurso especial 

rever o entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção 

de veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente 

indeferiu o pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da 

Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRG no Agravo 
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em Recurso Especial No. 133.405/RS, Relator Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, julgado em 20/08/2013).(destaques nossos) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. 

INSUFICIÊNCIA. - A mera demonstração de insolvência da pessoa 

jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa 

na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da 

personalidade jurídica. - Agravo não provido. (AgRg no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.173.067 – RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 

julgado em 12/06/2012). (destaques nossos) 

  

A leitura atenta destas decisões nos mostra que não basta ter ocorrido a 

dissolução irregular para que se possa responsabilizar os sócios por dívidas 

decorrentes de relações privadas. 

 Isso significa dizer que para a análise do abuso de direito hábil a 

responsabilizar os sócios por obrigações não tributárias da empresa 

irregularmente dissolvida, é necessário, no entender do STJ, que o indício 

consistente na dissolução irregular esteja acompanhado de outros elementos 

concretos que demonstrem ter o sócio agido em descumprimento da lei. 

 Isso equivale a dizer que a dissolução irregular, no âmbito cível, não é 

tratada pelo STJ como uma conduta ilícita se ocorrida isoladamente, o que difere 

significativamente daquilo que ocorre nos casos de cobranças e 

responsabilização de sócios por dívidas tributárias. 

 Vale lembrar que no caso de aplicação do artigo 135 do CTN a atual 

jurisprudência do STJ apenas exige o indício de ocorrência da dissolução 

irregular para responsabilizar o sócio gestor por dívidas tributárias, de modo que, 

na seara tributária sequer se faz necessária a certeza sobre ter havido a 

dissolução irregular para que se responsabilize o sócio. 

A diferença de posicionamento é, assim, flagrante pois: enquanto o 

simples indício de ter ocorrido a dissolução irregular já é fato suficiente para atrair 

a responsabilidade do sócio quanto aos débitos tributários, na esfera privada 
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exige-se não só a certeza da ocorrência da dissolução irregular, como também 

que a mesma deva estar inserida dentro de um cenário que evidencie atos 

abusivos e ilícitos por parte do gestor, tudo isso a ser demonstrado pelo credor 

pelo mecanismo processual adequado para que, após contraditório, seja decida 

pela autoridade judiciária a questão da responsabilização patrimonial do sócio. 

 Constata-se, assim, relevante divergência de posicionamento da mesma 

Corte de Justiça diante de uma mesma situação fática, qual seja: dissolução 

irregular empresarial e seus efeitos sobre o patrimônio dos sócios. 

 O paralelo ora traçado mostra-se relevante para que seja reavaliada a 

posição do Superior Tribunal de Justiça no que concerne à responsabilização 

por dissolução irregular no direito tributário, eis que, se por si só a dissolução 

irregular não é um ilícito nem um ato abusivo de direito quando se está a falar de 

dívidas privadas, o mesmo deveria ocorrer quando a dívida deixada pela 

sociedade é tributária. 

 Ou seja, a natureza do débito não é fator que, em nosso entender, autoriza 

a divergência de posicionamento demonstrada que acaba por conferir 

tratamento diferenciado ao credor tributário em detrimento do credor privado. 

 Além disso, tal divergência de posicionamento também impõe ônus muito 

mais pesados sobre os sócios relativamente às dívidas tributárias, nos casos de 

dissolução irregular, na medida em que o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica suspende o curso do processo executivo e prescinde de 

apresentação de bens em penhora pelo sócio, como pressuposto a viabilizar a 

sua defesa38, o que não ocorre no redirecionamento da execução fiscal. 

 Frise-se que este raciocínio por nós apresentado toma por premissa a 

forma como o STJ atualmente entende a dissolução irregular no bojo das 

execuções fiscais, qual seja, de que ela é por si só uma hipótese de 

                                                           

38 Sobre isso, veja-se o § 3o do artigo 134 e o artigo 135 do CPC: A instauração do incidente 
suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. Art. 135.  Instaurado o incidente, o sócio ou 
a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 
(quinze) dias. 
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responsabilização do sócio administrador da pessoa jurídica, pois se constitui 

numa infração de lei. 

Ocorre que, dentro desta premissa, não se pode cogitar da aplicação do 

artigo 135 do CTN, devendo-se buscar a responsabilização pessoal e patrimonial 

dos sócios por outro fundamento, o que, inevitavelmente conduziria à 

uniformização do posicionamento existente no STJ quando julga questões 

envolvendo direito privado. 

 

3.6. Síntese conclusiva do capítulo 

 

No presente capítulo apresentamos nossas considerações sobre o 

entendimento da jurisprudência segundo o qual a dissolução irregular seria em 

todo e qualquer caso um ato de infração de lei. 

Procuramos demonstrar que em muitas situações, as quais 

exemplificamos, a dissolução irregular não poderia ser considerada como um ato 

ilícito, em razão do contexto em que verificada, sendo imprescindível para sua 

caracterização como ato ilícito a realização de um cotejo com demais 

mandamentos do ordenamento jurídico, tudo em vista do caso concreto. 

Também falamos sobre a hipótese de responsabilidade solidária do sócio 

quando este procede à baixa de sua empresa nos órgãos competentes, nos 

termos da Lei Complementar No. 123/2006, buscando demonstrar a 

incompatibilidade dessa norma com preceitos constitucionais que garantem 

tratamento favorecido às micro e pequenas empresas, público alvo de nosso 

trabalho. 

Ao final do capítulo trouxemos a visão que o STJ tem sobre a dissolução 

irregular no campo do direito privado, posição esta que entende essa situação 

como insuficiente para demonstrar a necessidade de responsabilização 

patrimonial dos sócios, com base no artigo 50 do Código Civil. 

Segundo o STJ, ao julgar matéria de direito privado, a dissolução irregular 

não é um fim em si mesmo, mas sim um indício de abuso de personalidade 

jurídica, que deve vir acompanhado de outros argumentos e elementos de prova, 
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tudo no intuito de atrair para o sócio a responsabilização pela dívida deixada pela 

pessoa jurídica. 

A responsabilização que aqui se falou é a patrimonial e não a tributária, 

prevista no CTN. De todo modo, intentou-se demonstrar que o mesmo fato 

“dissolução irregular” é interpretado de modo diverso dentro do STJ, o que não 

deveria ocorrer em nosso entendimento. 

 

4. O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL A PESSOA DOS SÓCIO 
NO CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA 

 

Parece-nos pertinente, diante da recorrência com que o redirecionamento 

do feito executivo fiscal ocorre em relação à pessoa dos sócios, apresentarmos 

considerações sobre esse ato praticado pela Autoridade Judiciária, apontando 

possíveis problemas em sua aplicação, nos casos em que se verifica a 

dissolução irregular precedida de boa-fé e sem intuito fraudulento da parte do 

administrador. 

 

4.1 O redirecionamento da execução fiscal 

 

Quando falamos em redirecionamento do processo de execução fiscal 

para a figura do sócio, é determinante que façamos algumas considerações 

sobre essa criação jurisprudencial. 

O primeiro ponto que consideramos relevante discutirmos é o de que, para 

que se fale em redirecionamento, o sócio da pessoa jurídica não tenha sido 

colocado pela autoridade competente, ab initio, no polo passivo da execução 

fiscal, nem tampouco tenha tido seu nome inserido no título executivo que 

embasa o processo, qual seja, a Certidão de Dívida Ativa. 

Nesse caso, o contribuinte (pessoa jurídica) declarou o tributo devido, 

apresentou as respectivas declarações e, por razões próprias, não recolheu o 

tributo na data devida. 

Em função disso, esta inadimplência gerou uma inscrição em dívida ativa 

e, posteriormente, foi ajuizado um processo de execução fiscal contra o 

contribuinte, quem seja, a pessoa jurídica. 
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Note-se que, em toda essa cadeia de atos, somente neste último 

(ajuizamento do feito executivo) é que houve a participação do representante do 

Fisco, vez que todos os demais atos (envio de tributo sujeito a lançamento por 

homologação, constatação da inadimplência, envio para a dívida ativa) ocorrem 

automaticamente. 

Com o andamento do processo de execução fiscal e com a tentativa de 

citar a pessoa jurídica para integrar a lide processual e oferecer bens à penhora, 

nos casos em que tratamos neste trabalho, é certificado pelo Oficial de Justiça 

que a pessoa jurídica não se encontra estabelecida em seu endereço, inobstante 

não ter procedido à alteração de seus dados cadastrais junto aos órgãos 

competentes. 

Após esta certificação feita pelo Oficial de Justiça, o credor requer ao 

magistrado o que se denomina “redirecionamento” do feito executivo para a 

pessoa dos sócios, normalmente com fundamento no artigo 135, III do Código 

Tributário Nacional e na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. 

A professora Juliana Furtado Costa Araújo39 leciona de forma didática e 

precisa sobre o conceito de redirecionamento do feito executivo em face de 

terceiros: 

“Atualmente, a maioria dos créditos tributários é objeto de 

lançamento por homologação, em que cabe ao contribuinte realizar 

todos os procedimentos par fins de sua constituição, informando ao 

final aquilo à fazenda pública interessada, nos termos do artigo 150 

do CTN. 

Assim, diante dessas informações e na ausência de pagamento, é 

extraído o título executivo extrajudicial, representado pela Certidão 

de Dívida Ativa, com posterior ajuizamento da ação de Execução 

Fiscal pelo órgão fazendário interessado contra a pessoa do 

contribuinte. 

Existe, porém, a possibilidade de cobrança posterior de um 

terceiro, em face da comprovação, pelo fisco, de qualquer uma das 

                                                           
39 ARAÚJO, Juliana Furtado Costa, “O prazo para redirecionamento da execução fiscal em face 
de terceiros responsáveis”, Revista da PGFN, No. I, Ano I, janeiro a junho de 2011 
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hipóteses de responsabilidade previstas no CTN, sendo necessário 

que o representante da fazenda pública requeira junto ao juízo 

competente o redirecionamento do feito para a figura deste 

responsável. 

Neste momento, surge a seguinte questão: existe fundamento 

jurídico para se redirecionar o feito executivo? 

O cerne da questão que ora se coloca se restringe apenas àquelas 

hipóteses em que a hipótese de responsabilidade tributária é 

comprovada em momento posterior à constituição do crédito 

tributário, quando já se deu o ajuizamento do feito executivo. Em 

outras palavras, a configuração da responsabilidade ocorre 

tardiamente, sendo necessária uma solução jurídica que permita 

que haja efetividade na cobrança do crédito tributário daqueles que 

passam a ocupar a posição de terceiros responsáveis. 

A nosso ver, a solução reside na possibilidade de redirecionamento 

da execução fiscal ao terceiro, caso a apuração de 

responsabilidade tributária não se dê no exato instante em que 

ocorre o fato jurídico tributário e que introduza no ordenamento a 

norma individual e concreta do lançamento ou autolançamento. 

Nestes casos, com a cobrança do crédito tributário em fase de 

execução fiscal, cabe à fazenda pública o ônus de provar que é 

caso de responsabilidade tributária e que a configuração desta 

situação somente se deu neste momento processual, requerendo, 

como consequência, a alteração do polo passivo do feito executivo. 

 

Paulo Cesar Conrado40 define o redirecionamento do feito executivo para 

a pessoa do sócio, nos casos de que tratamos, como hipótese de litisconsórcio 

ulterior, pois “o fato deflagrador da responsabilidade do terceiro, 

intercorrentemente apurado, não habilitaria, por si, a instauração do processo 

em regime de litisconsórcio inicial, senão apurado ulteriormente”.  

                                                           
40 CONRADO, Paulo Cesar. Execução Fiscal. Editora Noeses, 3ª Edição, São Paulo, 2017, p.56. 
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Em síntese: redirecionar o feito executivo significa alterar seu curso 

natural, para nele fazer constar como devedor um terceiro que inicialmente não 

fazia parte da relação jurídico tributária, mediante a apresentação de 

fundamentação por parte do credor. 

Sobre a necessidade de fundamentação do pedido de redirecionamento 

da execução fiscal, veja-se o entendimento de Francisco Prehn Zavascki41: 

 

“(...) Isso porque, não constando o nome do responsável tributário 

na certidão de dívida ativa, é possível, mesmo assim, sua indicação 

como legitimado passivo na execução (CPC, art. 568, V), cabendo 

à Fazenda exequente, ao promover a ação ou ao requerer o seu 

redirecionamento indicar a causa do pedido, que há de ser uma das 

hipóteses da responsabilidade subsidiária prevista no direito 

material.(STJ, REsp. No. 1.096.444, Rel. Min Teori Zavascki, DJE, 

30.03.2009) 

Registre-se que demonstrar não se confunde com alegar. Ou seja, 

não basta à Fazenda aduzir que os bens da pessoa jurídica são 

insuficientes e descrever alguma situação do art.  135 do CTN. É 

imprescindível que as alegações estejam devidamente 

acompanhadas das provas necessárias à comprovação da 

insuficiência de bens da pessoa jurídica -  a qual, na maioria das 

vezes, se dá pela impossibilidade de penhora de bens da 

sociedade – e da responsabilidade tributária daquele contra quem 

se pretende direcionar a execução, sendo indispensável  provar 

que o responsável reveste efetivamente a condição de uma das 

pessoas elencadas nos incisos do art. 135 do CTN, que o ilícito foi 

por ele praticado e que a obrigação tributária decorreu do ato ilegal. 

Caso tais comprovações não constem da petição, o pedido de 

redirecionamento da execução fiscal deve ser indeferido.” 

                                                           
41 ZAVASCKI, Francisco Prehn. A Responsabilidade Tributária Prevista no Art. 135 do CTN e o 
Processo de Execução Fiscal. Revista Dialética de Direito Tribuário, No. 193, P. 59, Editora 
Dialética, 2011. 
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No mesmo sentido, leciona Humberto Theodoro Junior42: 

 

“Como nosso direito processual civil adota o sistema da 

substanciação do pedido, não basta ao Fisco incovar 

genericamente a violação à lei, ao contrato social. É indispensável 

enunciar, explicitamente, o fato ou os fatos concretos através dos 

quais a violação se consumou (CPC, Art. 282, III). Sem esses 

dados claramente declarados, o sócio não tem como exercer, 

proficuamente, o contraditório e a ampla defesa assegurados pelo 

art. 5º, LV da Constituição. A petição de redirecionamento, 

portanto, apresenta-se inepta. (CPC, Art.295, parágrafo único)” 

  

A fundamentação do pleito de redirecionamento é, assim, requisito 

fundamental ao mesmo e deve ser feita atendendo às diretrizes acima 

mencionadas, tudo para que possa o Magistrado aferir se a hipótese tratada 

versa sobre as situações previstas no artigo 135 do CTN e que, também possa 

a pessoa que se busca responsabilizar saber contra quais argumentos e 

elementos se defender contra sua responsabilização. 

 

4.2 O redirecionamento da execução fiscal para o sócio como forma de 

constituição do crédito tributário contra terceiro 

 

Como se disse acima, o ato de redirecionamento do feito executivo 

importa em trazer para a relação processual terceiro que dela não constava 

desde seu início. 

É mediante tal ato que este terceiro passa a figurar no polo passivo 

processual e a responder pelo débito perseguido pela fazenda pública 

interessada. 

Isso significa dizer que o ato praticado pelo Magistrado de inserir esse 

terceiro no polo passivo da execução fiscal e contra ele cobrar o pagamento do 

                                                           
42 THEODORO JUNIOR, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 11ª Ediação, São Paulo, Editora 
Saraiva, p. 61. 
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crédito tributário, importaria na constituição do crédito tributário em face da 

pessoa física que não participou da relação jurídico tributária. 

Há que se analisar, assim, se dentro deste contexto em que existe o 

denominado encerramento irregular da pessoa jurídica, atestado pelo Oficial de 

Justiça no curso da execução fiscal, deteria o Magistrado competência legal para 

constituir o crédito tributário em face de terceiro que não o contribuinte. 

Isso porque, o artigo 142 do Código Tributário Nacional determina que: 

 

“Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular 

o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo 

caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” 

 

Está a nos parecer, de acordo com a leitura do artigo 142 acima transcrito, 

que a competência prevista em Lei Complementar (CTN) para constituir o crédito 

tributário é da autoridade administrativa e precede, portanto, ao ajuizamento do 

feito executivo. 

Isso significa dizer que, em termos técnicos, não pode o Magistrado 

constituir o crédito tributário em face de terceiro, por absoluta falta de previsão 

legal para tanto. 

Uma vez mais, vale repisar, estamos falando de processos de execução 

em que não consta da CDA o nome de qualquer terceiro que não o próprio 

contribuinte. 

O Professor Paulo Cesar Conrado, em artigo intitulado “Redirecionamento 

como forma (esdrúxula) de constituição da obrigação tributária (relativamente ao 

terceiro responsável) e de aparelhamento da lide executiva fiscal (contra aquele 

mesmo terceiro)43 assim trata da questão: 

                                                           
43 CONRADO, Paulo Cesar. Processo Tributário Analítico, São Paulo, Editora Noeses, 2015, 3ª 
Edição, p. 188-189. 
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“Usando outros termos: em casos como o do “encerramento 

inidôneo” incidentalmente constatado, o juiz, a um só tempo, (i) 

constitui o fato gerador da corresponsabilidade (e para tanto toma, 

a título de linguagem referencial, a certidão produzida, por 

exemplo, por seu oficial de justiça), (ii) constitui, da mesma forma, 

a obrigação derivada daquele fato; (iii) atribui força executiva dessa 

obrigação, (iv) faz inserir, no polo passivo da demanda executiva já 

instaurada, esse outro sujeito (o terceiro-responsável), (v) ordena 

a canalização dos atos de execução a seu desfavor. 

E é certo dizer, para além da referência a esse plexo de atos, que 

os dos itens (i) e (ii) revelam, em rigor, atividade tal a qual que, 

administrativamente se qualificaria como lançamento. Mais: o ato 

referido no item (iii) equivale, eficacialmente, ao de inscrição em 

dívida ativa; os dos itens (iv) e (v), finalmente, representam 

atividade perfeitamente equiparável à de ajuizamento da execução 

fiscal. Tudo, com o óbvio detalhe, de estar sendo diretamente 

efetivado por mãos judiciais.” 

 

A questão que se coloca, após a apresentação destas ideias, é de se 

saber se o ordenamento jurídico autoriza que o Magistrado substitua a 

autoridade administrativa, em sua atividade privativa de constituição do crédito 

tributário, tudo isso, sob a premissa de que a dissolução irregular constitui-se 

num ato ilícito capaz de permitir toda essa forma de aparelhamento do processo 

executivo, contra aquele terceiro que não praticou qualquer ato irregular (i) em 

relação ao fato gerador da obrigação tributária e, (ii) não atuou com dolo, fraude 

ou má-fé relativamente ao encerramento das atividades da pessoa jurídica. 

E, ainda, considerando que todos estes atos seriam praticados pela 

Autoridade Judiciária, tendo por prova o único indício consistente na certidão do 

Oficial de Justiça atestando não ter localizado a empresa em seu endereço. 

O redirecionamento da execução fiscal, como ora concebido e realizado, 

acaba por gerar distorções da interpretação do ordenamento como um todo, 

como bem apontado pelo Professor Paulo Cesar Conrado, tudo isso com o único 
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objetivo de, independentemente de qualquer contraditório prévio, responsabilizar 

o sócio que supostamente dissolveu irregularmente a pessoa jurídica. 

 

4.3 O Redirecionamento e os requisitos da execução: Certeza, Liquidez e 

Exigibilidade 

 

O artigo 783 do Código de Processo Civil assim dispõe: 

 

“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título 

de obrigação certa, líquida e exigível.” 

 

Sabe-se que no processo de execução fiscal, o título a que se refere o 

artigo acima mencionado, é a Certidão de Dívida Ativa que, de acordo com o 

artigo 3º da Lei 6.830/198044, quando regularmente inscrita, goza de presunção 

de certeza e liquidez.  

Nesse mesmo caminho, temos o artigo 204 e parágrafo único do Código 

Tributário Nacional: 

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa 

e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo 

ou do terceiro a que aproveite.” 

Inequívoco, pois, que a legislação tanto processual quanto tributária 

entende que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza 

e de liquidez, de modo que sobre isso, inexistem dúvidas. 

No entanto, a dúvida que se coloca nesse momento é a de se saber se, 

nos casos de redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio-

gerente, não incluído desde o início no título executivo e, portanto, não tendo 

participado da relação jurídica que originou a obrigação tributária, restariam 

                                                           
44 Lei 6.830/1980, Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 
liquidez. 
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presentes os requisitos necessários ao título que embasa o feito executivo contra 

este mesmo sócio. 

Entendemos que não, e pensamos assim pelos seguintes motivos. 

Como já dissemos ao longo deste estudo, a obrigação tributária que 

restou inadimplida e foi regularmente inscrita em dívida ativa, o foi em face do 

contribuinte (pessoa jurídica) que, somente tempos depois e por diversas razões, 

teve sua atividade encerrada, ainda que de modo irregular. 

Ou seja, desde o início, a obrigação tributária foi constituída em face da 

pessoa jurídica que praticou o fato geral e abstrato previsto em lei, dando azo à 

imposição tributária, pela norma individual e concreta, formalizada pela 

linguagem competente do lançamento tributário. 

Contra este sujeito passivo é assente a conclusão sobre a existência dos 

requisitos de validade da execução fiscal, quais sejam, certeza, liquidez e 

exigibilidade da obrigação estampada no título executivo, de sorte que nenhuma 

nulidade existe na cobrança judicial deste crédito inadimplido. 

Todavia, quando ocorre o redirecionamento da execução fiscal para a 

pessoa física do sócio, em razão da dissolução irregular da sociedade, não nos 

parecem estar presentes todos os requisitos acima mencionados, relativamente 

á pessoa de quem se pretende cobrar o crédito tributário. 

A liquidez do crédito e a exigibilidade do crédito permanecem presentes 

in casu, porém, a certeza deste crédito em face do sócio não resta diretamente 

configurada, sem que haja prévia dilação probatória, a fim de se perquirir as 

causas em que se deu tanto o inadimplemento tributário quanto a dissolução 

irregular. 

O que estamos querendo dizer é que o simples redirecionamento da 

execução fiscal nesses casos não autoriza a conclusão sobre estar presente a 

certeza do crédito tributário em face do sócio-administrador, pelo único fato de a 

sociedade ter sido irregularmente dissolvida. 

O jurista Humberto Theodoro Junior45 assim se posiciona sobre o que 

estamos falando: 

                                                           
45 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de Execução Fiscal: Comentários e Jurisprudência, 7ª 
Edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, página 29 
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“Em suma, a co-responsabilidade tributária não pode, em regra, 

decorrer de simples afirmação unilateral da fazenda no curso da 

execução fiscal. Reclama, como é curial, apuração pelos meios 

legais e só depois do indispensável acertamento do fato que a tiver 

gerado é que a responsabilidade do estranho poderá ser havida 

como líquida e certa. Isto, como é obvio, nunca poderá ser feito 

depois da penhora, no bojo da execução forçada já em curso, já 

que a certeza é pressuposto de admissibilidade da própria 

execução, devendo antecedê-la obrigatoriamente.”  

 

Os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina46 ajudam a elucidar 

nossos argumentos: 

 

“De acordo com o artigo 783 do CPC/2015, “a execução para a 

cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação 

certa, líquida e exigível”. 

Tais características dizem respeito ao direito que subjaz ao título 

executivo e não ao título em si mesmo. É inadequado falar, p. ex., 

em “título ilíquido”, seja porque ilíquida é a obrigação, seja porque, 

sendo ilíquida a obrigação não haverá título executivo. 

Por “obrigação certa” considera-se aquela que é exata, precisa. Por 

isso deve-se definir obrigação certa como aquela que tem 

precisamente definidos os elementos da obrigação, isso é, os 

sujeitos, a natureza e o objeto da relação jurídica sobre o qual 

incidirá a execução. 

“Obrigação certa” não significa a obrigação em relação à qual há a 

certeza quanto à sua existência. Tendo em vista que não há, no 

curso do processo de execução, manifestação jurisdicional sobre a 

existência ou inexistência da dívida, não se pode afirmar que, 

“obrigação certa” seja aquela que, sem dúvida existe.” 

                                                           
46 MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno, São Paulo, Editora Revista 
dos Tribunais, 2015, páginas976-977. 
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Por evidente, a obrigação que deve ser certa, para que se tenha por válido 

o título executivo que a sustenta, é a obrigação tributária que, nos dizeres de 

Geraldo Ataliba47 deve ser assim entendida: 

 

“O vínculo obrigacional que corresponde ao conceito de tributo 

nasce, por força da lei, da ocorrência do fato imponível.  

A configuração do fato (aspecto material), sua conexão com 

alguém (aspecto pessoal), sua localização (aspecto espacial) e sua 

consumação num momento fático determinado (aspecto temporal), 

reunidos unitariamente determinam inexoravelmente o efeito 

jurídico desejado pela lei: criação de uma obrigação jurídica 

concreta, a cargo de determinada pessoa, num momento 

preciso.” (destaques nossos) 

 

A determinada pessoa a que se refere Geraldo Ataliba é a pessoa física 

ou jurídica que praticou o fato previsto em lei, dando azo ao nascimento da 

obrigação tributária48. 

Nos termos de nosso estudo, essa pessoa é a sociedade empresarial e 

não seu sócio-administrador, uma vez que, sempre é bom relembrarmos, a 

dissolução de fato da empresa ocorre, em regra, em momento posterior ao do 

nascimento da obrigação tributária. 

E, se assim foi, a obrigação tributária que sustenta o título executivo é 

válida apenas em face da pessoa jurídica posteriormente dissolvida de fato, 

donde ousamos defender que, na hipótese do redirecionamento da execução 

para a pessoa do sócio, sob o único fundamento de ter havido a dissolução 

irregular, a obrigação tributária deixa de ostentar requisito essencial para 

prevalecer contra a pessoa física, qual seja, a certeza de que determinada 

pessoa é devedora do tributo. 

                                                           
47 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6ª Edição, Editora Malheiros, 2001, 
páginas 68-69. 
48 Tal e qual previsto no §1º do artigo 113 do Código Tributário Nacional: “Artigo 113 - A obrigação 
tributária é principal ou acessória. § 1º - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato 
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se com o 
crédito dela decorrente. 
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Defendendo a relevância do correto entendimento da expressão 

“obrigação tributária”, veja-se o que ensina Renato Lopes Becho49: 

 

“Conforme apontamos no início deste estudo, se o significado da 

expressão obrigação tributária não ficar bem claro, algumas 

decisões parlamentares não serão aplicadas nos termos como 

produzidas. É o que parece estar ocorrendo com a interpretação do 

art. 135 do CTN. Conforme tivemos oportunidade de expor, o 

núcleo desse texto legal simplesmente não tem sido levado em 

conta, notadamente diante do que se convencionou chamar de 

dissolução irregular da sociedade (encerramento das atividades 

empresariais sem a correspondente baixa da pessoa jurídica)” 

 

 O inadequado entendimento sobre a obrigação tributária que restou 

inadimplida, bem como dos sujeitos da relação jurídico-tributária que a originou 

são elementos que maculam o redirecionamento do feito executivo para a 

pessoa do sócio com poderes de gestão, nos casos de dissolução irregular. 

 

4.4 Cabimento da exceção de pré-executividade como meio de defesa ao 

redirecionamento da execução fiscal 

 

A lei de execuções fiscais, No. 6.830/1980, em seu artigo 16, §1º50 exige, 

como condição para a apresentação de embargos à execução, a prévia garantia 

do juízo do feito executivo. 

Somente após a formalização da garantia quanto ao débito cobrado é que 

o contribuinte pode apresentar seus argumentos de defesa contrários à cobrança 

que lhe é impingida. 

Exceção feita à essa regra ocorre quando se vislumbra a possibilidade de 

apresentação pelo interessado de expediente denominado “exceção de pré-

executividade”. 

                                                           
49 BECHO, Renato Lopes. Considerações sobre a Obrigação Tributária Principal e Acessória. 
Revista Dialética de Direito Tributário No. 230, Editora Dialética, 2014, p. 155. 
50 Artigo 16, § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. 
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A exceção de pré-executividade consiste numa criação jurisprudencial e 

doutrinária que permite que o devedor em execução fiscal, sem a necessidade 

de prévia garantia do juízo, apresente defesa de seu interesse, desde que os 

argumentos trazidos ao conhecimento do juízo sejam conhecíveis de ofício e 

que, para seu conhecimento e acolhimento, não se faça necessária a dilação 

probatória. 

Sobre o cabimento da exceção de pré-executividade, bem como seu 

alcance, já editou o Superior Tribunal de Justiça Súmula a respeito, veja-se: 

 

“Súmula 393 STJ - A exceção de pré-executividade é 

admissível na execução fiscal relativamente às matérias 

conhecíveis de ofício que não demandem dilação 

probatória.” 

 

Ainda sobre o conceito deste expediente processual, vale transcrever a 

doutrina de Vitório Cassone e Maria Eugênia Teixeira51: 

 

“Vimos, pelo exame do art. 16 da LEF, que o executado 

somente poderá oferecer Embargos se garantida a 

execução (depósito, fiança bancária ou penhora). Todavia, 

visando conferir efetividade ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa, em vista da natureza jurídico-processual 

dos “Embargos à execução”, doutrina e jurisprudência têm 

admitido a denominada exceção de pré-executividade 

(também chamada de exceção de pré-executoriedade), 

contemporizando o disposto no §3° do art. 16 da 

LEF, desde que não importe em dilação probatória. 

Exceção de pré-executividade, significa dizer, é levantada 

uma exceção (à execução) antes da execução 

                                                           
51 CASSONE, Vittorio, CASSONE, Maria Eugênia Teixeira. Processo Tributário: Teoria e Prática. 
4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 523 
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propriamente dita, ou, em palavras outras: “defesa sem 

embargos e sem penhora”. 

 

 A hipótese estudada em nosso trabalho, qual seja, a responsabilização 

tributária de terceiro em razão de dissolução irregular de sociedade empresária, 

via redirecionamento da execução fiscal, versa sobre a legitimidade de parte 

para compor o polo passivo, sendo tal matéria daquelas previstas no § 3º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil52, o qual estipula as matérias que podem 

ser conhecidas de ofício pelo magistrado.  

 O cabimento da exceção de pré-executividade já foi objeto de análise pelo 

Superior Tribunal de Justiça, tendo sido tratado pela sistemática dos recursos 

repetitivos, onde foram julgados os Recursos Especiais No. 1.104.900/ES e 

1.110925/SP53, pelos quais firmou-se a orientação de que a exceção de pré-

executividade seria cabível apenas para as hipóteses em que o nome do sócio 

não estivesse desde logo incluído na Certidão de Dívida Ativa. 

 Desta forma, de acordo com a posição adotada pelo STJ, acaso o nome 

do sócio conste da CDA, sua defesa deveria ser manejada por meio de 

embargos à execução, considerando-se a presunção de certeza e liquidez de 

que referido título goza, nos termos do artigo 204 do CTN e 3º da Lei 

8.630/1980.54 

 Em síntese, firmou o STJ o seguinte entendimento: Cabível a exceção de 

pré-executividade na hipótese de o nome do sócio não constar no corpo do CDA, 

como medida de defesa deste sócio que, por sua vez, somente poderá alegar 

                                                           
52 § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer 
tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. 
53 Estes dois recursos geraram os Temas/Repetitivos Nos. 103, 104 e 108, segundo os quais, 
respectivamente: “Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do 
sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma 
das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”; “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício 
que não demandem dilação probatória” e; Não cabe exceção de pré-executividade em execução 
fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.” 
54 Artigo 204 do CTN: A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e 
tem o efeito de prova pré-constituída e artigo 3º da LEF: A Dívida Ativa regularmente inscrita 
goza da presunção de certeza e liquidez. 
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matérias conhecíveis de ofício pela autoridade judiciária e sobre as quais não se 

exija dilação probatória para seu acolhimento. 

 Não é foco de nosso trabalho o estudo da responsabilidade tributária na 

hipótese em que o sócio desde logo é incluído no corpo da CDA, casos estes 

em que não ocorre o já mencionado redirecionamento da execução fiscal, de 

sorte que, trabalharemos com a orientação do STJ segundo a qual, em casos de 

redirecionamento do feito executivo face à dissolução irregular da pessoa 

jurídica, seria cabível a apresentação de exceção de pré-executividade pelo 

sócio posteriormente incluído no processo executivo. 

 Assim, visto que pode o sócio defender sua ilegitimidade passiva diante 

de redirecionamento que contra si é deferido pela Autoridade Judiciária, o que 

soe ocorrer em casos de dissolução irregular, merece especial atenção de nossa 

parte a análise sobre o conteúdo probatório da exceção de pré-executividade a 

ser apresentada, vez que, consoante firmado pelo STJ, a discussão a ser travada 

por meio deste instrumento processual não admite “dilação probatória”. 

 Isso importa em dizer que, no entender do STJ, referida discussão não 

tem a mesma abrangência daquela que ocorre via embargos à execução, 

ambiente processual que possui cognição plena. 

 Todavia, não se pode conferir uma interpretação rasa e apressada acerca 

da impossibilidade de dilação probatória na exceção de pré-executividade, 

sendo relevante que se diferencie a dilação probatória da possibilidade de 

produção de provas pela parte interessada, o que não é vedado por este meio 

processual. 

Sobre isso, pontual a lição de Leonardo Augusto Santos Melo55: 

 

“Antes de analisar o cabimento da exceção do ponto de vista de 

seu objeto, temos que limitá-la no que concerne à sua forma pois, 

seja qual for a matéria a ser arguida, não comporta o processo de 

execução uma cognição plena. Assim, para impugnar a execução 

fiscal sem opor embargos, precisa o devedor comprovar de plano 

                                                           
55 MELO, Leonardo Augusto Santos - A Exceção de Pré-executividade na Execução Fiscal, 2002, 
Revista Dialética de Direito Tributário No. 78,p.62, Editora Dialética. 
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seu direito, o que, na maioria das vezes, é feito pela prova 

documental. Não se admite, ainda que a matéria discutida seja de 

caráter público e apreciável de ofício, que se tenha dilação 

probatória na execução, com a oitiva de testemunhas, peritos e 

etc., devendo o executado nestes casos, manifestar sua 

irresignação através dos embargos. 

Daí se concluir que, não importando qual a questão a ser debatida, 

deve o direito do executado ser comprovável através de prova 

documental (muitas vezes é até desnecessária tal prova, pois seu 

direito exsurge de uma análise mais aprofundada da própria 

documentação acostada pelo exequente) e, caso isso não seja 

possível, outra alternativa não lhe restará senão a de aguardar a 

solução de um processo de conhecimento (embargos).” 

 

 Também digno de nota o entendimento de Frederico Menezes Breyner56 

sobre o assunto: 

 

“Construção doutrinária e jurisprudencial carente de previsão legal 

expressa, a exceção de pré-executividade foi concebida 

originariamente como meio de defesa do executado para atacar 

vícios no título executivo representativos de ausência das 

condições da execução. 

Razões pragmáticas, fundadas nos princípios da celeridade e 

utilidade processual, ampliaram a admissibilidade da exceção de 

pré-executividade. A medida passou a ser utilizada para a alegação 

de questões de mérito que inviabilizassem a execução, como a 

decadência, a prescrição e o pagamento do crédito tributário. 

                                                           
56 BREYNER, Frederico Menezes. Responsabilidade tributária dos sócios gerentes: alegação de 
ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade e a aplicação da jurisprudência do STJ 
em sede de recursos repetitivos (Resp Nos. 1.104.900/Es e 1.110.952/SP). Revista Dialética de 
Direito Tributário, v. 167, p. 55, 2009, Editora Dialética. 
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Todas estas alegações, no entanto, devem ser de plano 

comprovadas, uma vez que a exceção de pré-executividade não 

comporta dilação probatória. 

A impossibilidade de dilação probatória não significa que a 

alegação tenha de ser fundada apenas no título executivo. Dilação 

probatória significa produção de prova que não pode ser realizada 

em um só ato, como prova pericial ou testemunhal. Já a prova 

documental é produzida de imediato, com a simples juntada de 

documento, motivo pelo qual é plenamente possível na exceção de 

pré-executividade. Nesse sentido: “(...) doutrina e jurisprudência 

têm sido inequívocas em rejeitar o cabimento da exceção de pré-

executividade que demande “dilação probatória”, excluída 

notadamente a prova testemunhal. Não se afigura ser esse, no 

entanto, o caso da prova documental, cuja produção e análise 

requerem cognição com profundidade compatível com a ação 

executiva. Assim, a priori, a prova documental não se mostra 

incompatível com o instituto da exceção de pré-executividade, e, 

por isso, não se vislumbra motivo para afastar, de plano, o 

conhecimento da exceção. (TRF 2ª Região, Agravo de Instrumento 

2002.02.01.026617-7. Relatora: Des. Fe. Vera Lúcia Lima. Publ. No 

DJ de 22/05/2003, p. 206)” 

 

 A conclusão a que se chega é a de que a exceção de pré-executividade 

pode e deve ser acompanhada de provas hábeis a demonstrar a força do direito 

alegado, consistindo estas provas em documentos que deverão ser devidamente 

analisados pela autoridade judiciária, vez que analisar documentos não é ato 

que demande dilação probatória. 

 No caso concreto estudado no presente trabalho, com respaldo dos 

entendimentos acima apresentados, entendemos que o sócio da pessoa jurídica 

irregularmente dissolvida pode valer-se da exceção de pré-executividade para 

sua defesa, na hipótese de redirecionamento da execução fiscal, cabendo-lhe 

selecionar de modo cuidadoso e eficiente a documentação que instruirá seu 
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peticionamento, para que consiga demonstrar à autoridade judiciária não ter 

agido com dolo nem em fraude, nem tampouco ter praticado atos ilícitos que 

visassem se aproveitar da personalidade jurídica da empresa irregularmente 

dissolvida, bem como, para demonstrar a inexistência de relação de causalidade 

entre a dissolução irregular e o nascimento da obrigação tributária inadimplida.  

 

4.5 Síntese conclusiva do capítulo 

 

 Explorou-se nesse capítulo o tema do redirecionamento da execução 

fiscal, restando abordadas suas características, requisitos e fundamentação 

cabível. 

 Da mesma forma, dissemos que este ato praticado pela autoridade 

judiciária constitui o crédito tributário contra terceiro e, quando verificado, macula 

os requisitos essenciais do título executivo. 

 Havendo o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio, 

apresentamos a viabilidade de essa defesa ser feita por meio de um instrumento 

processual denominado “exceção de pré-executividade”, bastando para seu 

cabimento que a matéria a ser discutida seja daquelas conhecíveis de ofício pelo 

Juízo e que, para a fundamentação do direito alegado, não seja necessária 

dilação probatória. 

 Vimos, ainda, que o STJ entende cabível a exceção de pré-executividade 

somente quando o nome do sócio não conste desde o início no corpo do título 

executivo (CDA) o que já foi objeto de decisão por meio de julgamento de recurso 

representativo da controvérsia. 

 Finalmente, dissemos que o sócio, ao valer-se da exceção de pré-

executividade deve juntar todas as provas que entende cabíveis à demonstração 

de seu direito, fundamentalmente as documentais, não podendo a Autoridade 

Judiciária furtar-se à análise das mesmas, vez que nessa hipótese não se 

verificaria qualquer necessidade de dilação probatória, não se podendo 

confundir produção de prova documental com necessidade de dilação da 

produção de prova. 

 



84 
 

 
 

5. O ARTIGO 135 DO CTN E A DISSOLUÇÃO IRREGULAR 

Neste tópico de nosso trabalho, buscaremos analisar com rigor os termos 

do artigo 135 do Código Tributário Nacional, com a finalidade de verificarmos 

sua aplicabilidade aos casos em que se opera a dissolução irregular de pessoas 

jurídicas. 

Apresentaremos considerações acerca de seu não cabimento em tais 

casos, bem como de seu cabimento em outros em que também se opera a 

dissolução irregular, de modo que, com isso, nosso objetivo é o de explicitarmos 

a importância de se analisar o contexto em que a dissolução irregular ocorreu, 

com vistas à preservação dos direitos tanto do Fisco, quanto do sócio com 

poderes de gestão a ser eventualmente responsabilizado. 

5.1 Inaplicabilidade do artigo 135 do CTN aos casos de dissolução irregular 

posterior e desvinculada ao surgimento da obrigação tributária 

Consideramos importante ter em mente que o artigo 135, caput, do Código 

Tributário Nacional exige que o ato infracional capaz de responsabilizar as 

pessoas previstas no inciso III pelos débitos da pessoa jurídica desativada 

irregularmente, deva resultar na obrigação tributária. 

Nos dizeres de Francisco Prehn Zavascki57: 

 

“O art. 135 do CTN introduz no sistema tributário nacional a 

possibilidade de tornar responsável pelo pagamento do crédito 

tributário terceiros que, agindo de forma lícita, com seu ato fazem 

surgir obrigações tributárias. 

Embora, na prática, a configuração desta responsabilidade nem 

sempre seja muito clara, nos termos da lei ela depende da 

ocorrência de dois pressupostos básicos previstos no art. 135 do 

                                                           
57 ZAVASCKI. Francisco Prehn. A Responsabilidade Tributária Prevista no Art. 135 do CTN e o 
Processo de Execução Fiscal. Revista Dialética de Direito Tribuário, No. 193, P. 52, Editora 
Dialética, 2011. 
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CTN: (I) o ato que irá dar origem à obrigação tributária deve ser 

praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 

social ou estatutos; e (II) este mesmo ato deve ser realizado por 

alguma das pessoas elencadas nos incisos do art. 135 do CTN, a 

qual passará a ser responsável pelo crédito tributário.  

Quanto à regularidade do ato do qual resultará a obrigação 

tributária, esta deve ser aferida não só em função da lei, como 

também, do contrato social ou estatutos. Importa saber, portanto, 

se o ato foi praticado por quem de direito (agente competente) e 

dentro dos limites jurídicos permitidos pelos instrumentos legais a 

que está vinculado (lei, contrato social ou estatutos). Caso a 

resposta seja negativa, estará preenchido o primeiro pressuposto 

da responsabilidade do art. 135 do CTN. Todavia, como adiante se 

verá, não é qualquer ilícito que enseja a responsabilidade tributária, 

mas somente aqueles que tenham vinculação direta com o fato 

gerador da obrigação tributária.” 

 

Vale reproduzir o referido dispositivo de lei em comento, para melhor 

apresentação da ideia, vejamos: 

 

 “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” 

 

A leitura atenta deste dispositivo não deixa margem à outra interpretação: 

a responsabilidade pessoal dos terceiros indicados nos incisos do citado 

artigo, é aquela relativa às obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos. 
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A expressão “resultantes” é de vital importância para se afastar a grande 

maioria58 dos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica da aplicação do 

artigo 135, III do CTN, eis que o fato “dissolução irregular” se opera em momento 

posterior ao do nascimento e inadimplemento da obrigação tributária59.  

Nesse sentido, vale transcrever as lições de Hugo de Brito Machado60 e 

de Luciano Amaro61, respectivamente: 

 

“Questão de grande relevância, em matéria de responsabilidade 

tributária, consiste em determinar o alcance do artigo 135, III do 

CTN e, assim saber em que circunstâncias os diretores, gerentes 

ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado 

respondem pelos créditos tributários dos quais sejam estes 

contribuintes. [...] Também não basta ser diretor, gerente, ou 

representante. É preciso que o débito tributário em questão resulte 

de ato praticado com excesso de poderes ou infração a lei, contrato 

social ou estatutos. 

“Para que incida o dispositivo, um requisito básico é necessário: 

deve haver a prática de ato para o qual o terceiro não detinha 

poderes, ou de ato que tenha infringido a lei, o contrato social ou o 

estatuto de uma sociedade. Se inexistir esse ato irregular, não cabe 

a aplicação do preceito em tela.” 

 

Maria Lucia Aguilera62, em detalhado artigo, manifesta sua opinião sobre 

o assunto: 

“No caso, o conceito de obrigações tributárias “resultantes”, estaria 

a denotar a ocorrência de um ato/fato jurídico complexo, composto 

                                                           
58 Mais adiante abordaremos situações em que entendemos que o artigo 135, III do CTN pode 
ser aplicado em dissoluções irregulares de sociedades empresariais. 
59 Estamos falando da dissolução irregular ocorrida posteriormente ao ajuizamento da execução 
fiscal e constatada pelo Oficial de Justiça. 
60 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. Editora Malheiros, 1998, págs. 112 e  
seguintes. 
61 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. Editora Saraiva, 9ª Edição, 2003, pág. 319. 
62 AGUILERA. Maria Lucia. In: FERRAGUT, Maria Rita; Néder, Marcus Vincícus 
(coordenadores). Responsabilidade Tributária, São Paulo. Dialética, 2007, p. 131-132. 
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de três aspectos: (i) um ato praticado com excesso de poderes, 

infração de lei, contrato social ou estatutos (ato ilícito); (ii) um fato 

gerador de tributo (ato/fato lícito); e, (iii) uma relação de 

causalidade entre o ato ilícito do administrador e o fato lícito, 

hipótese de incidência do tributo devido pela sociedade. 

Sob tal perspectiva, no encadeamento fático do ilícito praticado 

pelo administrador contra a sociedade, deve estar contido um fato 

jurídico lícito capaz de dar nascimento a uma obrigação tributária 

da sociedade, cumprindo não confundir o ilícito societário com o 

ilícito tributário. 

Entretanto, tal interpretação foi, senão alterada, pelo menos 

ampliada pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, no 

caso da dissolução irregular, em que a responsabilidade pelo 

pagamento dos tributos devidos pela sociedade é atribuída aos 

administradores, sem que haja qualquer relação de causalidade 

entre o ilícito societário praticado pelos administradores (a 

dissolução irregular) e os fatos geradores de tributos devidos pela 

sociedade, cuja responsabilidade lhes deve ser atribuída. 

Na verdade, os Tribunais Superiores operaram uma alteração no 

conceito contido no caput do artigo 135, III do CTN, ao dispensar 

que a obrigação tributária fosse necessariamente resultante dos 

atos ilícitos praticados pelos administradores, bastando que se 

configurasse uma relação de causalidade: entre o ilícito societário 

(dissolução irregular) e a impossibilidade de adimplemento do 

crédito tributário.” 

 

Seguindo essa linha de entendimento, é determinante diferenciar o ilícito 

societário consistente na dissolução irregular do nascimento do fato jurídico 

tributário, que é sempre lícito. 
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Uma vez mais socorremo-nos das lições de Maria Rita Ferragut63 sobre o 

assunto: 

“(...) Portanto, há responsabilidade quando a infração resulta na 

obrigação tributária. 

Uma interpretação mais apressada poderia levar-nos a defender a 

incompatibilidade do caput do artigo 3º do CTN, tendo em vista que 

o primeiro, a princípio, contempla a possibilidade da obrigação 

tributária surgir de atos ilícitos, ao passo que o segundo estabelece 

que o tributo é sempre decorrente de atos lícitos. 

A incompatibilidade é apenas aparente. Na realidade, a infração 

não diz respeito ao fato jurídico tributário que é sempre lícito, mas 

à decisão de sua prática, contrária aos objetivos sociais 

contemplados no contrato social ou estatuto, à competência 

pessoal para a tomada de decisões, e, ainda, aos limites fixados 

em lei. Some-se a isso a necessidade de dolo. 

(...) É com base nesse raciocínio que entendemos que muitas das 

decisões judiciais existentes, e grande parte da doutrina, 

equivocadamente tipificam a falta de pagamento de tributo como 

infração prevista no artigo 135 do CTN. 

Para nós, a falta de pagamento do tributo não é condição 

necessária para a responsabilização do administrador, pois o fato 

ilícito não tributário que a origina é necessariamente anterior ao 

vencimento da obrigação, pois a resulta. Insistimos: o ilícito opera-

se em momento que antecede a efetivação do evento tributário.” 

 

A Professora Betina Treiger Grupenmacher64 trabalha de maneira clara a 

inaplicabilidade do artigo 135 do CTN aos casos de dissolução irregular, 

formulando críticas ao atual entendimento do STJ: 

                                                           
63 FERRAGUT. Maria Rita, Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002, São Paulo, 
Editora Noeses, 2005, p. 122-123 
 
64 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Grandes Questões atuais do Direito Tributário, 19º 
Volume, Editora Dialética, São Paulo, 2015, p. 18 e ss 
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“A interpretação do disposto no artigo 135 do Código Tributário 

Nacional impõe o reconhecimento de que a responsabilização 

pessoal dos indivíduos nele arrolados só se opera se a relação 

tributária, cujo polo passivo é ocupado pela empresa, irrompeu no 

universo jurídico como decorrência direta do fato doloso e 

infracional praticado por um daqueles sujeitos. 

Ocorre que, na prática, a aplicação da regra em questão pelo STJ, 

como também pelos Tribunais intermediários, não observa os 

critérios impostos pelo legislador para reconhecer a 

responsabilização pessoal tal qual prevista no artigo 135 do Código 

Tributário Nacional. Tem sido reiteradamente admitida a 

responsabilização dos administradores, independentemente do 

fato de o débito inadimplido ter nascido em decorrência de infração 

à lei, ao contrato social ou aos estatutos. 

Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, não 

encontrados bens da empresa para satisfazer o débito tributário e 

havendo pedido do representante da Fazenda Pública nesse 

sentido, a ação de execução fiscal poderá ser redirecionada para o 

sócio com poderes de gerência ou para o administrador, 

independentemente de terem sido os promotores do fato 

desencadeador no nascimento da relação jurídico tributária, 

embora em todos os casos o fundamento invocado e aceito para 

que se opere a responsabilização pessoal seja o artigo 135 do 

Código Tributário Nacional. Ou seja, na quase totalidade das 

hipóteses em que se opera o redirecionamento da ação executiva, 

o artigo 135 do Código Tributário Nacional é equivocamente 

invocado como fundamento de validade, inclusive e especialmente 

nas hipóteses de dissolução irregular da sociedade. 

Embora não prevista expressamente no artigo 135 do Código 

Tributário Nacional, a dissolução irregular é admitida como 

hipótese de infração à lei, inclusive sumulada pelo STJ. 
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Tal entendimento está, no entanto, segundo pensamos, 

equivocado. Em coerência com os argumentos apresentados até 

aqui, acreditamos que a dissolução irregular só poderia autorizar a 

responsabilização pessoal dos administradores se ela própria tiver 

sido determinante para o nascimento da relação jurídica tributária. 

Ocorre que não é o que se dá na prática. Independentemente de 

ter desencadeado a obrigação inadimplida, a dissolução da 

sociedade é o fundamente frequentemente invocado pela Fazenda 

Pública e aceito pelo Poder Judiciário para que se dê o 

redirecionamento da execução. 

 

No mesmo sentido destas ponderações, veja-se o que dizem Julio M. de 

Oliveira e Gabriel C. Rezende65: 

 

“Contudo, ainda resta uma dúvida: com fundamento nos termos do 

artigo 135 do CTN, é possível redirecionar a execução fiscal para 

um sócio diretor nos casos de dissolução irregular da sociedade, 

uma vez que este ato pode se verificar após a expedição da CDA? 

Quer nos parecer que não! Expliquemos. 

Diz-se que há dissolução irregular de uma sociedade quando uma 

sociedade encerra suas atividades sem a observância das normas 

regulatórias, principalmente do direito empresarial e seus reflexos, 

ocasionando situações como o inadimplemento de credores, dentre 

os quais o Poder Público em matéria tributária. Tal dissolução 

irregular, segundo a Súmula No. 435 do Superior Tribunal de 

Justiça, pode se dar, inclusive, de forma presumida: (...) 

Em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

conforme já se verifica da análise do enunciado sumular acima 

transcrito, entende-se que a dissolução irregular da sociedade é um 

                                                           
65 OLIVEIRA, Julio M., REZENDE, Gabriel Caldiron. Responsabilidade Tributária do Sócio-
Diretor: Lançamento, Execução Fiscal e Desconsideração da Personalidade Jurídica. In Portal 
do IBET: http://www.ibet.com.br/%E2%80%A2responsabilidade-tributaria-do-socio-diretor-
lancamento-execucao-fiscal-e-desconsideracao-da-personalidade-juridica-por-julio-m-de-
oliveira-e-gabriel-caldiron-rezende/ 
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ato de infração de lei e, por tal razão, poder-se-ia redirecionar a 

execução fiscal ao sócio gerente, nos termos do artigo 135 do CTN. 

E, pior ainda, tal redirecionamento poderia se dar em face de sócio 

diretor que integrava a sociedade quando de sua dissolução 

irregular, independentemente de integrar a sociedade, ou mesmo 

possuir poderes de gestão, à época do fato jurídico tributário que 

originou o crédito inadimplido, conforme se verifica da ementa 

abaixo transcrita: (...) 

Tal posicionamento, em nosso entendimento, não poderia ser mais 

inconsistente. Isso porque, como vimos, a responsabilidade 

tributária do artigo 135 do CTN pressupõe que o crédito tributário 

possua nexo causal com a conduta ilícita. Com efeito, a despeito 

da dissolução irregular da sociedade ser um ato contrário à lei, é 

certo que se não deu causa à obrigação tributária, bem como pelo 

fato de se tratar de fato posterior a ela, não há que se falar na 

aplicação do mencionado art. 135 e, muito menos, em 

redirecionamento da execução fiscal sob tal fundamento. 

Nesse cenário, pode-se, quando muito, requerer a constituição da 

responsabilidade solidária do sócio com fundamento no artigo 134, 

VIII, do CTN, mas não sua responsabilidade pessoal nos termos do 

mencionado art. 135” 

 

Tendo como amparo estes posicionamentos, somos pelo entendimento 

de que o artigo 135 do CTN exige, para sua aplicação, uma relação de 

causalidade entre um ato de infração de lei que não tributária (societária, por 

exemplo) e o surgimento da obrigação tributária que restará inadimplida. 

Em outros dizeres, e trazendo para o caso concreto em estudo, para que 

se aplicasse o artigo 135 do CTN às dissoluções irregulares, far-se-ia 

imprescindível que esta dissolução irregular ocorresse como consequência da 

decisão do sócio-administrador de infringir a lei, contrato social ou estatutos, 

passando pela concretização de fatos lícitos geradores de obrigações tributárias. 
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Todavia, o que ocorre não é isso. A jurisprudência do STJ não exige essa 

vinculação, nem tampouco essa relação de causalidade entre o ilícito praticado 

(dissolução irregular) e o surgimento da obrigação tributária. A jurisprudência, 

inclusive, sequer exige que sejam minimamente contemporâneos, o surgimento 

da obrigação tributária e a dissolução irregular, bastando que os dois ocorram, 

sem qualquer vinculação, para que se denote a incapacidade de adimplemento 

da obrigação pela pessoa jurídica e a consequente responsabilização de seu 

sócio-administrador. 

Sintetizando: o posicionamento da jurisprudência aceita a 

responsabilização do sócio mesmo que este não tenha tido qualquer conduta 

irregular (sob o ponto de vista de administrador) relativamente ao nascimento da 

obrigação tributária, bastando que não tenha dissolvido de modo regular a 

pessoa jurídica para que possa ser responsabilizado pelos débitos tributários por 

esta deixados, ainda que estes tenham sido constituídos de modo 

absolutamente regular dentro do exercício da atividade social da empresa. 

O Professor Luís Eduardo Schoueri66 é enfático ao afirmar que não é a 

dissolução irregular o ilícito a que se refere o artigo 135 do CTN, bem assim 

sobre a necessidade de vinculação do ilícito praticado ao surgimento da 

obrigação tributária: 

 

“Não é a dissolução irregular o ato ilícito a que se refere o artigo 

135. Basta ler o dispositivo para ver que o ato ilícito ou com excesso 

de poderes, praticado pelo responsável, deve ser relacionado com 

o próprio fato jurídico tributário. Fosse a dissolução irregular o ilícito 

a que se refere o legislador complementar, então o artigo 135 

apenas teria aplicação em seu inciso III, já que os dois primeiros 

incisos nada têm a ver com a dissolução irregular, ou com qualquer 

ato ilícito posterior à ocorrência do fato jurídico tributário. O tutor, 

por exemplo, torna-se responsável por atos praticados com 

excesso de poder, sem que se cogite dissolução irregular de seu 

                                                           
66 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário, 5ª Edição, Editora Saraiva, 2015, São Paulo, 
p.148. 
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vínculo. Em síntese, a dissolução irregular é, sim, condição 

necessária para que se dê a responsabilidade, por preencher o 

requisito do inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional. 

Mas não é condição suficiente, já que será necessário que antes, 

tenha ocorrido um ato ilícito, ou com excesso de poder, vinculado 

ao próprio surgimento da obrigação tributária.” 

 

É com respaldo destes entendimentos que somos pela inaplicabilidade do 

artigo 135 do CTN aos casos em que a dissolução irregular ocorre em momento 

posterior e desvinculada do surgimento da obrigação tributária, onde não existe 

qualquer comunicabilidade ou relação entre a decisão do administrador em 

praticar o ilícito civil societário e o fato lícito que resultou na obrigação tributária. 

Vejamos, em contrário senso, exemplo de situação em que a dissolução 

irregular estaria conectada ao surgimento da obrigação tributária e, portanto, 

seria pertinente a aplicação do artigo 135 do CTN. 

 

5.2 Aplicação do artigo 135 do CTN à dissolução irregular – 

imprescindibilidade de vinculação do ilícito societário ao surgimento da 

obrigação tributária  

 

No sentido de demonstrar a necessidade de se avaliar casuisticamente 

as situações em que ocorre a dissolução irregular, para fins de dela se valer para 

a responsabilização tributária dos sócios administradores por dívidas tributárias 

deixadas pela pessoa jurídica, analisemos o seguinte exemplo: 

Empresa “A”, atuante no comércio, regularmente constituída, passa a 

enfrentar problemas financeiros decorrentes de fatores diversos. Nesse 

momento, a empresa passa a sofrer com restrições em seu CNPJ e, 

consequentemente, passa a ser alvo de ações judiciais de credores que, 

detentores de títulos executivos, buscam a penhora de ativos em conta corrente. 
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Nesse momento, já absolutamente em dificuldades, o sócio resolve 

constituir uma nova empresa67, no mesmo endereço ou em local próximo, cujo 

objeto social muito se assemelha ao da empresa já existente. 

A constituição dessa empresa visou, única e exclusivamente, possibilitar 

a operação daquela empresa que já se encontrava em dificuldades financeiras, 

e com muitas dívidas. 

Assim, a nova empresa constituída apenas existe formalmente, vez que 

não possui empregados, patrimônio, nem atividades próprias. Toda a estrutura 

e todo o estabelecimento comercial que existem e são utilizados são o da 

empresa antiga, que apenas deixa de receber os créditos decorrentes de suas 

vendas, para evitar seus credores. 

Ainda nesse exemplo, os recebimentos relativos às vendas efetuadas 

pela primeira empresa, dentro de seu estabelecimento, dar-se-iam em favor da 

segunda empresa (recém constituída) que passaria a ser o sujeito passivo de 

obrigações tributárias. 

Após algum tempo, este sócio conseguiria, em razão desta “estratégia”, 

equacionar os débitos da primeira empresa, de sorte que voltaria a operar 

integralmente por ela, não mais necessitando da empresa recém constituída, 

deixando ela de lado, desativada68. 

Porém, esta nova empresa deixou de recolher tributos e não regularizou 

tal situação, previamente à sua dissolução irregular. 

Neste exemplo, ainda que a dissolução irregular tenha ocorrido em 

momento posterior ao do surgimento da obrigação tributária, verifica-se uma 

relação de causalidade entre as decisões societárias-empresariais, contrárias à 

lei, tomadas pelo sócio69 e, as obrigações tributárias surgidas após a criação da 

segunda empresa. 

                                                           
67 Aqui a decisão do sócio é determinante para a sua responsabilização, pois acaso 
simplesmente decidisse desativar suas atividades e absorver todo o prejuízo, seria defensável 
que não teria praticado qualquer ilícito, pois estaria agindo na defesa de seu direito ao trabalho 
e a preservação de sua dignidade. 
68 Ou irregularmente dissolvida 
69 Estas decisões seriam: a criação de uma nova empresa de “fachada” e a posterior dissolução 
irregular da mesma. 
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É justamente essa vinculação entre a decisão de praticar um ato ou um 

conjunto de atos contrários à lei ou ao contrato social ou estatutos, e os fatos 

geradores que depois desta decisão surjam, que responsabilizaria o sócio, nos 

termos do artigo 135, III do Código Tributário Nacional. 

Note-se que num caso como esse, a dissolução irregular foi apenas o 

último ato infracional ocorrido dentro de uma cadeia de atos ilícitos, sob o ponto 

de vista civil e societário. 

 Neste exemplo, entendemos que o termo “resultantes”, constante do 

artigo 135 do CTN, encontraria campo de aplicação, uma vez que, não fosse a 

decisão do sócio de constituir uma nova empresa nos termos expostos, não 

teriam surgido as obrigações tributárias desta pessoa jurídica que, dissolvida 

irregularmente, deixou de adimplir com tais obrigações perante o Fisco. 

Tudo isso para dizermos e reafirmarmos a relevância e importância em se 

analisar o contexto em que se deu a dissolução irregular, para que possível seja 

aferir-se a responsabilidade tributária do sócio relativamente às obrigações 

tributárias inadimplidas, bem assim para que se verifique a possibilidade de 

aplicação do artigo 135 do CTN a estes casos. 

Portanto, nas hipóteses em que não se verifique qualquer nexo de 

causalidade entre o nascimento da obrigação tributária e o ilícito praticado, não 

seria possível falar-se em responsabilização tributária do sócio com fundamento 

no artigo 135 do CTN, eis que, nesses casos, para que possível fosse tomar-se 

a dissolução irregular como fundamento de responsabilização do sócio, 

necessário seria que o credor demonstrasse ter ocorrido alguma das situações 

previstas no artigo 50 do Código Civil70, hipótese em que não se estaria a falar 

de responsabilização tributária, mas sim, de responsabilização patrimonial deste 

último. 

 

                                                           
70  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. 
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5.3. Síntese conclusiva do capítulo 

O estudo aprofundado do artigo 135 do CTN é tema da maior relevância 

para o presente trabalho. 

A exata interpretação de seus termos viabiliza a conclusão de que a 

dissolução irregular, para que possa ser tida como uma infração de lei tendente 

a responsabilizar o sócio pelos débitos tributários da pessoa jurídica, deve estar 

inserida dentro de um contexto empresarial a ser verificado caso a caso. 

Pela leitura do artigo 135 do CTN é necessário que do ato de infração de 

lei praticado pelo sócio resulte uma obrigação tributária inadimplida, se fazendo 

evidente a impossibilidade de dissociar a dissolução irregular do nascimento da 

obrigação tributária, para fins de responsabilização do sócio, como é feito 

atualmente pela jurisprudência. 

De acordo com o que foi dito neste capítulo, o artigo 135 do CTN não pode 

ser utilizado como fundamento legal na maior parte dos casos em que se verifica 

o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio, com fundamento 

na dissolução irregular, principalmente pelo fato de esta ter normalmente 

ocorrido em momento posterior ao fato gerador inadimplido e sem qualquer 

relação de causalidade junto ao mesmo. 

6. PROPOSIÇÕES DECORRENTES DAS IDEIAS APRESENTADAS 

À vista das ideias e argumentos apresentados nas duas partes anteriores 

deste trabalho, sentimo-nos seguros em trazer algumas conclusões e 

proposições sobre o tema ora tratado. 

Procuraremos apresentar tais proposições de maneira ampla, de modo a 

permitir que o tema da responsabilização dos sócios em casos em que se 

verifique a dissolução irregular, possa ser adequadamente tratado, sob uma 

perspectiva diversa da que atualmente é entendido. 

Apresentaremos uma proposta de releitura da Súmula 435 do STJ, que 

baliza os casos de redirecionamento da execução fiscal quando atestada por 

Oficial de Justiça a dissolução irregular, buscando uma adequação de seus 

termos aos conceitos abordados neste estudo. 
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De igual forma, também apresentaremos considerações de como o 

entendimento já formado e predominante na jurisprudência poderia ser 

combatido e alterado para que, em nosso ver, melhor se amoldasse ao 

ordenamento jurídico como um todo. 

Também apresentaremos uma proposta de aperfeiçoamento do PARR71, 

com o objetivo de permitir o aferimento, pela Autoridade Administrativa, acerca 

das razões em que se operou a dissolução irregular, com vistas à decidir pela 

responsabilização ou não do sócio administrador pelos débitos tributários da 

pessoa jurídica. 

E, por fim, proporemos a suspensão da aplicação do PARR enquanto o 

STJ não se posiciona sobre os Temas representativos da controvérsia tratados 

neste trabalho, de Nos. 962 e 981. 

Iniciemos, pois, com uma proposta de releitura da Súmula 435 do STJ. 

6.1 Proposta de releitura da Súmula 435 do STJ 

A Súmula 435, como se disse, foi editada com base em precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, que consideraram a dissolução irregular como 

sendo um ato de infração de lei e, portanto, permissivo do redirecionamento da 

execução fiscal para a pessoa do sócio. 

Nos termos desta Súmula, a dissolução irregular teria sua ocorrência 

presumida, após não ser localizada a pessoa jurídica nos endereços constantes 

de seus cadastros públicos, tudo isso certificado por um Oficial de Justiça. 

Veja-se, novamente, o teor da referida Súmula 435: 

 

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que 

deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem 

comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”  

                                                           
71 “Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade”, instituído pela 
Portaria PGFN No. 948, de 15 de setembro de 2017. 
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 Aspecto que consideramos relevante para a análise desta Súmula é o de 

que se o indício consistente na Certidão do Oficial de Justiça autoriza a 

presunção de dissolução irregular. 

 Mas, essa presunção, como se infere, refere-se única e exclusivamente à 

dissolução irregular, não às causas em que esta ocorreu, se é que ocorreu. 

Cuida-se, pois de uma presunção simples, nos dizeres de Luís Eduardo 

Schoueri72, quando examina a Súmula No. 435: 

 

“É bem verdade que a referida Súmula não resiste a uma 

análise baseada em termos constitucionais, já que se vale 

de uma presunção simples (dissolução irregular por 

alteração de domicílio sem comunicação à Administração 

Tributária), enquanto o Supremo Tribunal Federal inclina-se 

por rejeitar presunções que não revelem o esforço do 

aparato fiscal para identificar as circunstâncias legais.” 

 

O jurista Humberto Ávila73 assim trabalha com o conceito de presunções: 

 

“As presunções são utilizadas pelos Poderes Legislativo e 

Executivo como instrumento para se chegar, mediante a 

análise de alguns fatos ou atos conhecidos a conclusões 

relativamente a outros fatos ou atos desconhecidos. É dizer: 

De um fato ou ato conhecido, o aplicador, recorrendo a um 

raciocínio de indução probabilística, tira conclusões 

relativamente a fatos ou atos desconhecidos. Um exemplo: 

do fato de o contribuinte manter depósitos bancários sem 

origem incompatíveis com seus rendimentos, pode-se 

concluir que ele omitiu rendimento da tributação. A omissão 

                                                           
72 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário, 5ª Edição, Editora Saraiva, 2015, São Paulo, 
p.607. 
 
73 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tribuário. São Paulo, Editora Malheiros, 2004, 
p.245 e ss. 
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de rendimentos não é comprovada, mas presumida pelos 

depósitos bancários. As presunções – é lícito afirmar – são 

instrumentos de prova baseados em raciocínio indutivo: 

parte-se de um ato ou fato conhecido, mas representativo, 

para chegar-se a conclusões relativas a outros atos ou fatos, 

desconhecidos, mas altamente prováveis.” 

  

Para o Professor Paulo de Barros Carvalho74, a “presunção é o resultado 

lógico, mediante o qual do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o 

fato desconhecido ou duvidoso, cuja existência é, simplesmente provável.” 

 Partindo do conceito trazido pelos ilustres juristas, no caso da Súmula 435 

teríamos que: i) o fato conhecido cuja existência é certa seria a Certidão do 

Oficial de Justiça atestando não ter localizado a empresa em seu endereço; ii) 

podendo-se deste fato inferir-se fato desconhecido ou duvidoso, de existência 

provável, consistente na dissolução irregular. 

 Contudo, esta presunção, para que presunção seja75, deve admitir prova 

em contrário. 

 Esta prova é determinante para demonstrar a não ocorrência da 

dissolução irregular nas hipóteses em que a pessoa jurídica continua em 

funcionamento e apenas não atualizou seu endereço nos cadastros dos órgãos 

públicos correspondentes. 

 Nesse caso, especificamente, essa presunção é ilidida com a prova de 

que a empresa está em funcionamento, o que deveria ocorrer em momento 

anterior à efetivação de qualquer penhora de bens das pessoas que se busca 

responsabilizar, valendo-se a parte interessada da exceção de pré-executividade 

como já por nós exposto. 

                                                           
74 CARVALHO. Paulo de Barros. A prova no processo administrativo tributário, Revista Dialética 
do Direito Tributário, No. 34, 1998, São Paulo, Editora Dialética, p.34. 
75 Para Maria Rita Ferragut: Considerando que a produção de provas contrárias à ocorrência do 
fato indiretamente provado é fator determinante para a caracterização destas regras jurídicas 
como presuntivas, a presunção há de ser sempre relativa. (in) Presunções no Direito Tributário, 
São Paulo, Ed. Quartier Latim, 2ª Edição, 2005, p. 116. 
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 No entanto, também existem situações em que esta presunção se 

confirma, ou seja, quando a pessoa jurídica está de fato dissolvida 

irregularmente. 

Em casos como este, seria possível ter-se por provável a dissolução 

irregular da empresa, o que, contudo, segundo nosso entendimento, não poderia 

autorizar a conclusão imediata sobre ter havido má-fé, fraude ou qualquer ato de 

infração de lei, praticado pelo sócio-administrador, do qual teria resultado na 

obrigação tributária. 

Melhor dizendo, de acordo com nossas premissas, não é porque se 

verificou a dissolução irregular da pessoa jurídica que se pode, automaticamente 

e sem permitir a apresentação prévia de defesa, deferir-se o redirecionamento 

da execução fiscal para a pessoa do sócio. 

Há que se afastar a ideia de que toda e qualquer dissolução irregular 

implica em infração de lei, o que somente pode ocorrer mediante contraditório 

prévio à responsabilização. 

Deve-se buscar, na conduta do sócio, o dolo em seu comportamento, 

valendo-se de atos de infração de lei civil/societária, dentro os quais se incluiria 

a dissolução irregular dentro de um contexto específico76. 

Não podemos concordar que somente com a informação atestada pelo 

Oficial de Justiça possa-se, automaticamente, entender-se pela 

responsabilização dos sócios, mesmo tendo de fato havido a dissolução 

irregular. 

O artigo 188, I do Código Civil, como dissemos, afasta a ocorrência do ato 

ilícito quando este for praticado na defesa de um direito legalmente reconhecido, 

de sorte que, ainda que se tenha a dissolução irregular como um ilícito, tal 

condição pode ser afastada mediante a produção de provas hábeis a demonstrar 

o contexto em que se efetivou. 

Além de todos estes argumentos, a Súmula em comento não encontra 

fundamento de validade no texto do artigo 135 do CTN, pois, como dissemos ao 

longo de nosso trabalho, na grande parte dos casos não existe relação de 

causalidade entre a dissolução irregular e o nascimento da obrigação tributária, 

                                                           
76 Contexto como o que se exemplificou no Capítulo 5, item 5.2 deste trabalho. 
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entendimento este corroborado por Renato Lopes Becho77, quando discorre 

sobre a possibilidade de aplicação do incidente de desconsideração de 

personalidade jurídica na execução fiscal: 

 

“Considerando que a imputação de responsabilidade 

tributária mais comum, atualmente, não encontra 

fundamento legal (compare-se a Súmula 435 do egrégio STJ 

com o art. 135 do CTN e se observará que nela não há fato 

gerador de obrigação tributária nenhum, como estipula o 

legislador) e não é baseada em título executivo, ao menos 

essa última falha sistêmica poderá ser superada a partir de 

março de 2016.” 

 

Desta forma, a aplicação indistinta da Súmula 435 do STJ, em nosso 

entender, por não abarcar estas possibilidades, viola direitos e garantias 

Constitucionalmente assegurados ao cidadão, o que nos permite pensar que 

seus termos deveriam assim estar expostos: 

 

“A presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica, para fins 

de responsabilização de seu sócio-gerente, deve vir acompanhada 

de provas produzidas pelo Fisco no sentido de demonstrar que 

referida dissolução se deu com intuito de fraude ou má-fé de seu 

gestor e de que a obrigação tributária inadimplida pela pessoa 

jurídica originou-se do ilícito pelo mesmo praticado”. 

 

Somos cientes de que uma Súmula reflete o posicionamento 

predominante do Órgão Julgador e, os termos acima propostos não refletem 

atualmente aquilo que o STJ tem decidido para os casos de redirecionamento 

da execução fiscal em casos de dissolução irregular da pessoa jurídica. 

                                                           
77 BECHO, Renato Lopes. Alterações Mais Importantes Do processo Civil em Matéria Tributária 
e o Novo CPC, in: Grandes Questões de Direito Tributário, 19º Volume, Editora Dialética, 
Coordenador Valdir de Oliveira Rocha, 2015, p. 390. 
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Entretanto, esta releitura da Súmula estaria em acordo com os 

argumentos apresentados neste trabalho, principalmente com a ideia de que a 

dissolução irregular não se constitui, necessariamente, num ato de infração de 

lei capaz de atrair a responsabilidade do sócio para os débitos tributários da 

pessoa jurídica. 

6.2  Enfrentamento da jurisprudência dominante em vista do CPC/2015 

Como dissemos acima, trabalhamos atualmente com a jurisprudência 

pacificada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão da responsabilização 

tributária em casos de dissolução irregular da pessoa jurídica. 

O STJ é órgão do Poder Judiciário incumbido da uniformização da 

jurisprudência relativa à legislação infra-constitucional, o que vincula os 

Tribunais Estaduais e Regionais Federais a seguir seu entendimento. 

O Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015) dispõe em seus 

artigos 926 e 92778 sobre a necessidade de manutenção da coerência e 

estabilidade das decisões judiciais proferidas pelas Cortes Superiores, impondo 

aos magistrados o dever de observar os posicionamentos firmados pelo STF e 

pelo STJ, dentre os quais se inclui aqueles constantes de Súmulas editadas. 

Isso significa dizer que a Súmula 435 tal qual redigida atualmente deve 

ser observada pelos magistrados sempre que estes se depararem com casos de 

                                                           

78 Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 
coerente. § 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, 
os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. § 
2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos 
precedentes que motivaram sua criação.  

Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 
controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os 
acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e 
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas 
do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 
matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 
vinculados. 
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responsabilização de sócios por dívidas tributárias, em face à dissolução 

irregular da pessoa jurídica. 

Entretanto, discorremos ao longo de nosso estudo que o posicionamento 

atual da jurisprudência merece ser revisitado e, por consequência, alterado para 

que reflita de maneira adequada o contexto do ordenamento jurídico como um 

todo, em especial o teor do artigo 135 do CTN. 

Ocorre que o enfrentamento de jurisprudência dominante, diante das 

regras impostas pelo CPC de 2015, não é tarefa simples de ser cumprida, 

exigindo da parte a adoção de medidas que visem possibilitar a rediscussão da 

matéria. 

Uma destas possibilidades está prevista no próprio CPC, em seu artigo 

927, §§ 2º e 4º os quais assim dispõem: 

 

“§ 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula 

ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de 

audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou 

entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. 

§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência 

pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos 

observará a necessidade de fundamentação adequada e 

específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da 

proteção da confiança e da isonomia.” 

 

 A realização de audiências públicas79 para a alteração de tese adotada 

por Súmula é uma das possibilidades previstas pelo CPC, valendo dizer que esta 

                                                           
79 Atualmente está em andamento uma audiência pública realizada pelo TRF da 3ª Região79 em 
Incidente de Resolução de Demandas repetitivas sobre o seguinte tema: "O redirecionamento 
de execução de crédito tributário da pessoa jurídica para os sócios deve ocorrer nos próprios 
autos da execução fiscal ou em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”  
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0017610-97.2016.4.03.0000 foi admitido 
pelo Órgão Especial do TRF3, em 15/02/2017, ao reconhecer, de acordo com o artigo 976 do 
CPC, que havia uma controvérsia de questão de direito que se repetia em grande volume, com 
risco à isonomia e à segurança jurídica, por decisões conflitantes. O julgamento desse tema é 
de grande relevância, inclusive para as questões que são tratadas neste estudo, pois, acaso se 
entenda que o redirecionamento deve ocorrer pela via do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica certamente terá mais meios o sócio gestor de se defender demonstrando 
seus argumentos contrários à prática de qualquer ilícito. 
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modificação a ser debatida deverá ser fundamentada de maneira robusta e 

adequada. 

Para tanto, é necessário que os sócios administradores com poderes de 

gerência continuem levando seus argumentos ao conhecimento do Poder 

Judiciário, tudo no intuito de demonstrar que a Súmula 435 do STJ não pode 

continuar redigida tal como se encontra, sob pena de ofensa a direitos 

constitucionalmente garantidos aos jurisdicionados. 

O professor Renato Lopes Becho80, ao analisar o impacto das alterações 

promovidas no Processo Civil pelo Código de 2015, dentro do processo 

tributário, faz as seguintes considerações sobre o que ora tratamos: 

 

“Para finalizar, a abertura dada pelo parágrafo 2º do artigo 927 

poderia vir acompanhada pelos diversos institutos de estudos e 

pesquisas tributárias que existem em nosso País. Além dos 

importantíssimos congressos, seminários e cursos que oferecem, 

talvez poderiam iniciar uma nova fase acadêmico-social, buscando 

auxiliar os ministros com olhos externos das partes e incentivando-

as a formar no novo Direito Tributário notadamente sobre as bases 

estabelecidas na Constituição Federal.” 

 

Nesse sentido, a participação da sociedade, academia e profissionais 

ligados ao direito é relevante para que o intuito de alteração da jurisprudência 

dominante seja levado à cabo. 

Até que isso se verifique de modo mais eficiente, não podem os 

diretamente implicados pela responsabilização tributária indevida deixar de se 

valer da exceção de pré-executividade, instrumento valioso a ser utilizado pelo 

contribuinte, sempre acompanhada de prova documental hábil a demonstrar a 

                                                           
Além disso, também será possível que tal discussão seja travada com a suspensão da execução 
fiscal, vez que assim é previsto pelo CPC, em seu artigo 134, § 3º. 
 
80 BECHO, Renato Lopes. Alterações Mais Importantes Do processo Civil em Matéria Tributária 
e o Novo CPC, in: Grandes Questões de Direito Tributário, 19º Volume, Editora Dialética, 
Coordenador Valdir de Oliveira Rocha, 2015, p. 399 
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situação real econômica e financeira da pessoa jurídica quando de sua 

dissolução irregular, bem assim a situação econômica e financeira do sócio. 

Esta documentação pode e deve instruir a exceção de pré-executividade 

a ser apresentada, dispensando sua análise e eventual acolhimento de qualquer 

dilação probatória, vez que desnecessária a realização de perícias e oitivas de 

testemunhas para comprovar os fatos alegados. 

No entanto, esta documentação somente tem o condão de fazer prova 

sobre a situação econômico financeira enfrentada pelo sócio, previamente à 

dissolução irregular, capaz de demonstrar que seu negócio veio passando ao 

longo do tempo por situações que não lhe permitiram a continuidade, tudo com 

vistas a demonstrar que não houve a prática de qualquer ilícito do qual tenha 

resultado os fatos geradores da obrigações tributárias inadimplidas. 

Não dispõe o sócio de formas diretas de provar que não teria cometido 

qualquer ato ilícito, pois, como sabido, tal prova cuidar-se-ia de uma prova 

negativa sendo difícil sua produção. 

O Professor Bruno Meyerhof Salama81 destaca a dificuldade dessa 

produção de prova negativa pela parte do sócio-gerente, bem assim as 

consequências disso: 

 

“O redirecionamento tem o efeito prático de tornar a 

responsabilização dos sócios e administradores das empresas 

mais flexível principalmente porque vem frequentemente 

acompanhada de uma inversão do ônus da prova da culpabilidade 

do sócio ou do administrador. Isto é, a ele incumbe o ônus de provar 

que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas 

no art. 135 do CTN, ou seja, que não houve a prática de atos com 

“excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 

Essa inversão do ônus da probatório é relevante não só porque 

provar um fato negativo é sabidamente difícil, mas também porque 

as medidas práticas de constrição patrimonial postas em prática 

                                                           
81 SALAMA, Meyerhof Bruno. O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil – História, Direito 
e Economia, Editora Malheiros, 2014, São Paulo, p. 180-181. 
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pelo fisco e por outros órgãos estaduais tipicamente se iniciam 

antes do trânsito em julgado das arrastadas e longas execuções 

fiscais. Isso na prática tem muitas vezes permitido à Fazenda 

Pública incluir todos os sócios e administradores indistintamente no 

polo passivo das execuções mesmo que se trate apenas da 

ausência de pagamento por falta de recursos da empresa.” 

 

Em vista deste contexto, defendemos que caberia à parte interessada 

valer-se do disposto no §1º do artigo 373 do CPC82 para requerer fosse invertido 

o ônus probatório a fim de que o Fisco apresentasse as provas de que teriam 

ocorrido alguma das situações previstas no artigo 135 do CTN, em especial a 

infração de lei que estivesse vinculada ao nascimento da obrigação tributária 

inadimplida. 

Verificamos no caso de nosso estudo a excessiva dificuldade de o sócio 

cumprir o encargo de provar não ter praticado qualquer ilícito, sendo tal situação 

hábil a autorizar a inversão o ônus de prova pela autoridade judiciária, cabendo 

ao Fisco incumbir-se deste dever. 

Este entendimento encontra amparo e fundamentação no princípio da 

cooperação, previsto no Código de Processo Civil, especificamente no artigo 6º, 

segundo o qual: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” 

Ao analisar a aplicabilidade do artigo 6º do CPC ao restrito contraditório 

que existe dentro do contexto de uma exceção de pré-executividade, o Professor 

Paulo Cesar Conrado83 apresenta as seguintes ponderações: 

                                                           

82 Artigo 373, § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de 
modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 

83 CONRADO, Paulo Cesar. Execução Fiscal. Editora Noeses, 3ª Edição, São Paulo, 2017, 
p.268-269. 
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“Se é certo dizer, com efeito, que às partes compete provar os fatos 

que alegam, não é menos certo, pelo novo Código que esse ônus 

não pode ser distribuído de forma tão, digamos, inflexível. 

Não se recusa, com isso, o óbvio: no ambiente processual, 

demarcado que é por conflituosidade, a ideia de “cooperação” 

parece estranha – em sua tradição, o processo é enxergado como 

um “ringue” e não como um ambiente em que se postula a 

produção, como diz o artigo 6º, de uma “decisão de mérito justa e 

efetiva”. 

Seja como for, há um fato que, no contexto que nos movimenta, 

não pode ser desconsiderado: estamos falando de execução fiscal, 

categoria em que uma das partes é, obrigatoriamente, a Fazenda 

Pública, detentora da pretensão expropriatória fundada em crédito 

que decorre, a seu turno, de um ato administrativo. 

A Fazenda, tomada essa visão, é antes de tudo, encarnação da 

Administração, e não uma parte qualquer. Seu interesse, como 

administração, não se vincula à infalível arrecadação que os 

executivos fiscais podem lhe propiciar. Administração que se preze 

não quer cobrar e ponto; quer, sim, cobrar o que lhe é devido! 

Se há, assim, indicativos plausíveis, trazidos por exceção de pré-

executividade, que denunciem a inexigibilidade do crédito 

executado, parece sem sentido que se pretenda, com base num 

juízo formal, a manutenção da atividade executória, tudo porque 

não cabalmente demonstrada, pelo executado, o fato da 

inexigibilidade. 

Esse tipo de comportamento processual, se não é o melhor, fosse 

qual fosse o pano de fundo (público ou privado) nos casos que 

envolvem a Fazenda Pública, mostra-se ainda mais repugnável. 

É para essa direção, pensamos, que deve nos levar o novel art. 6º, 

revelador de um verdadeiro princípio (o da cooperação) regente da 

atividade de todos os sujeitos do processo, mas que, no plano 

observado, tem especial incidência em relação à Fazenda-credora, 
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mormente quando demandada a falar sobre exceção de pré-

executividade em que se discuta argumentos fáticos não 

exaustivamente demonstrados pelo executado (na maior parte das 

vezes, como no exemplo da compensação, tal demonstração 

exaustiva é impossível, dada a necessária participação da 

Administração no processamento do fato). 

Ousaríamos dizer, com essas colocações, que a Súmula 393 do 

Superior Tribunal de Justiça, diante dessa nova peça normativa, 

merece ter seu alcance redefinido, extraindo-se os casos em que a 

Fazenda deve participar (boa parte das vezes em matéria tributária 

com a integração das Receitas) do processo de construção dos 

fatos que autorizem a emissão de “decisão justa e efetiva””. 

 

A conclusão apresentada pelo Dr. Paulo Conrado em relação à 

interpretação e aplicação do artigo 6º do CPC aos executivos fiscais, apesar de 

ter partido de um exemplo em que a matéria alegada na exceção de pré-

executividade versou sobre a extinção do crédito tributário mediante 

compensação administrativa efetuada pelo contribuinte, deve, em nosso 

entender, ser estendida aos casos que tratamos nesse trabalho. 

Assim dizendo, deve a Fazenda, quando quiser responsabilizar sócio-

gerente de pessoa jurídica irregularmente dissolvida, cooperar com a produção 

de prova em relação aos elementos fáticos que demonstrem ter este sócio 

cometido ilícitos enquanto administrador, tais como: ter-se valido de interposta 

pessoa para não pagamento do tributo, ter dilapidado seu patrimônio em 

favorecimento de pessoas próximas, não ter declarado suas receitas mesmo em 

período anterior ao da dissolução irregular, ter realizado planejamento tributário 

eivado de simulação ou fraude, dentre outras questões que estariam ao alcance 

da Fazenda-credora demonstrar. 

Contexto esse, sobremodo diferente do que existe atualmente, em que 

somente basta para a responsabilização tributária em casos de dissolução 

irregular, a certidão do oficial de justiça atestando não ter encontrado a pessoa 

jurídica em funcionamento em seu endereço. 
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Tudo isso para dizermos que, apesar de complexa, não é impossível a 

tarefa de revisitar o entendimento consolidado e consubstanciado na Súmula 

435 do STJ, pois, como vimos, é possível sua revisão valendo-se de 

instrumentos já existentes em nosso ordenamento jurídico, tais como a exceção 

de pré-executividade e dispositivos do CPC já citados. 

O que relutamos em concordar é com a manutenção de um entendimento 

jurisprudencial, quando são inúmeros os argumentos a ele contrários para ao 

menos viabilizar sua revisão e alteração. 

Este posicionamento não importa em contrariedade à segurança jurídica 

nem tampouco em desrespeito aos entendimentos proferidos pelas Cortes 

Superiores, mas sim em prestígio a uma interpretação completa do ordenamento 

jurídico, especialmente do artigo 135 do CTN. 

6.3 Proposta de aperfeiçoamento do PARR 

Já tivemos a oportunidade de explicar em nosso trabalho as linhas gerais 

que norteiam o PARR. 

Aproveitando a introdução sobre o assunto que já fizemos, parece-nos 

que o PARR, para os casos em que a pessoa jurídica continua em operação, 

tendo deixado apenas de alterar seus cadastros junto aos órgãos públicos, é de 

extrema importância e evita maiores discussões na esfera judicial. 

Isso porque, acaso se comprove por meio de provas idôneas que a 

empresa não se dissolveu irregularmente e que continua em plena operação, 

porém em outro endereço, não se configura a hipótese de responsabilização do 

sócio e o débito tributário somente é cobrado da pessoa jurídica. 

Ocorre que, como dissemos, o PARR parte da premissa que a dissolução 

irregular constitui, em todo e qualquer caso, hipótese de infração de lei, capaz 

de fazer com que haja a responsabilização do sócio. 

Pensado dentro das premissas traçadas pela atual jurisprudência, não é 

relevante para o PARR, ter havido dolo, fraude ou qualquer ato de má-fé 

praticado pelo sócio, do qual tenha resultado a obrigação tributária inadimplida. 

A dissolução irregular é um fim em sim mesmo, assim como o é para a 

jurisprudência dominante. 
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Tendo tais fatos como baliza, bem assim os argumentos apresentados em 

nosso trabalho, proporemos a alteração de alguns artigos da Portaria No.948 

que instituiu o PARR, bem assim a inclusão de outros, tudo no intuito de buscar 

aperfeiçoar a discussão acerca da dissolução irregular na esfera administrativa, 

porém, de uma forma mais ampla e permitindo que todo e qualquer argumento 

possa ser apresentado pelo sócio que se busca responsabilizar. 

Nosso propósito é o de permitir o amplo contraditório e a ampla defesa na 

esfera administrativa, sem prejuízo da possibilidade de nova discussão sobre os 

temas na esfera judicial, tal qual ocorre nos processos administrativos 

disciplinados pelo Decreto No. 70.235/1972. 

Nossa proposta, assim, seria a seguinte: 

a) Nova redação ao artigo 1º, que ficaria assim redigido:  

“Esta Portaria regulamenta o procedimento administrativo para apuração de 

responsabilidade por terceiros pela prática de infração à lei consistente na 

APURAÇÃO DAS CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE EFETIVOU A 

dissolução irregular de pessoa jurídica devedora de créditos inscritos em dívida 

ativa administrados pela PGFN.” 

Justificativa para nova redação: De acordo com as ideias e argumentos 

apresentados neste trabalho, não se poderia unicamente apurar a ocorrência ou 

não da dissolução irregular, mas também as causas em que ela se efetivou para, 

com isso, buscar-se a vinculação da mesma ao não adimplemento da obrigação 

tributária. 

b) Nova redação do parágrafo único do artigo segundo que assim ficaria 

redigido: 

“O procedimento será realizado contra o terceiro cuja responsabilidade se 

pretende apurar e deverá indicar especificamente os indícios da ocorrência de 

dissolução irregular e das causas e circunstâncias em que esta se efetivou, 

devendo conter, no mínimo, as seguintes informações: 

Justificativa para nova redação: A mesma justificativa do tópico anterior.. 
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c) Inserção de novo inciso IV no parágrafo único do artigo 2º: 

“IV – elementos de fato que sirvam como indícios mínimos da existência de atos 

ilícitos na conduta do sócio a ser responsabilizado, vinculando-os aos fatos 

geradores inadimplidos;” 

Justificativa para nova redação: a inserção deste dispositivo tem o objetivo de 

aprofundar a análise das causas em que se efetivou a dissolução irregular, bem 

assim a conduta do sócio e do administrador e, também, a relação entre tais atos 

e o não recolhimento do tributo. 

d) Inserção de parágrafo 3º no artigo 3º, que teria a seguinte redação: 

“Caso seja regularmente intimado o terceiro cuja responsabilidade pelo crédito 

tributário se busca apurar e, permaneça o mesmo silente não apresentando 

qualquer impugnação, será o mesmo responsabilizado nos termos do artigo 7º e 

seus parágrafos.” 

Justificativa para inserção: Nesse caso, o silêncio do contribuinte, regularmente 

intimado, não pode passar despercebido para que isso não signifique qualquer 

tipo de incentivo procrastinatório e que o instituto seja utilizado de modo devido 

e adequado. 

e) Nova redação do artigo 4º, que assim ficaria redigido: 

“A impugnação deverá ser apresentada exclusivamente por meio do e-CAC da 

PGFN e deverá trazer elementos aptos a demonstrar a inocorrência da 

dissolução irregular ou, na hipótese de esta ter inequívocamente se operado, os 

fatos, circunstâncias, razões e provas que expliquem o contexto em que essa 

ocorreu, bem assim as razões pelas quais o terceiro não deveria ser 

responsabilizado pelas referidas dívidas.” 

Justificativa para nova redação: Essa sugestão de redação objetiva impor ao 

contribuinte o dever de provar de modo robusto, documentado e fundamentado 

todos os fatos que ocorreram em sua empresa, com vistas a demonstrar não ter 
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havido dolo de sua parte, nem tampouco qualquer utilização fraudulenta do da 

dissolução irregular para não recolher tributos. 

f) Inserção do inciso IV no parágrafo primeiro do artigo 4º: 

“IV – Outros documentos idôneos que demonstrem que a dissolução irregular, 

acaso inequívoca, não se efetivou com má-fé, dolo nem se relacionou, de 

qualquer forma, ao surgimento das obrigações tributárias inadimplidas;” 

Justificativa para nova redação: Aqui, uma vez mais, busca-se relacionar a 

dissolução irregular ao surgimento das obrigações tributárias inadimplidas. 

g) Inserção de três parágrafos no artigo 4º, que assim seriam84: 

“O terceiro poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar 

documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir 

alegações referentes à matéria objeto do processo.” 

“ Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório 

e da decisão.” 

“Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas 

propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, 

desnecessárias ou protelatórias.” 

Justificativa para inserção: A inserção destes dispositivos tem a finalidade de 

ampliar o debate probatório, com respeito ao contraditório e a ampla defesa. 

h) Nova redação do artigo 6º, que assim ficaria redigido: 

“O interessado será notificado da decisão por meio do e-CAC da PGFN, sendo-

lhe facultado interpor recurso administrativo no prazo de dez dias corridos, a ser 

recebido com efeito suspensivo.” 

                                                           
84 Estes parágrafos foram tomados da Lei 9784/1999, vez que lá constam como artigo 38, 
parágrafos primeiro e segundo, valendo dizer que esta Lei, nos termos do artigo 9º da Portaria, 
deve ser observada quando da tramitação do PARR. 
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Justificativa para nova redação: Nesse particular, o recebimento do recurso com 

efeito suspensivo apenas segue a linha do que já ocorre dentro do processo 

administrativo tributário. 

i) Alteração da redação do parágrafo 2º do artigo 6º: 

“Caso a autoridade responsável pela decisão recorrida não a reconsidere, 

encaminhará o recurso à autoridade superior.” 

j) Nova redação do artigo 7º, que assim ficaria redigido: 

“Na hipótese de rejeição da impugnação ou do recurso administrativo, o terceiro 

será considerado responsável pelas dívidas objeto do PARR”. 

Justificativa para nova redação: Considerando a relevância da vinculação entre 

o surgimento da obrigação tributária e a dissolução irregular, mostra-se relevante 

que apenas para os débitos que sejam objeto do PARR a decisão nele proferida 

seja aplicável, sem qualquer efeito vinculante. 

k) Nova redação do parágrafo 1º e exclusão do 2º do artigo 7º: 

“Para cada novo débito fiscal de que tenha conhecimento a autoridade 

administrativa, deverá ser instaurado um novo procedimento a fim de se garantir 

o direito de defesa do terceiro que se busca responsabilizar, atendidos os termos 

dessa Portaria.” 

Justificativa para nova redação: Essa redação é decorrência da justificativa 

exposta no item anterior, especialmente para que o contribuinte tenha 

oportunidade de se defender em relação à diferentes débitos. 

l) Sugestão de inserção do artigo 9º e dois parágrafos85, devendo ser 

renumerados os atuais artigos 9º, 10º, 11º e 12º: 

 

                                                           
85 Para a inclusão deste artigo e de seus parágrafos, possivelmente seria necessária uma 
adequação da Lei 6.830/1980, a fim de não conflitarem com os seus termos. 
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“Na hipótese da Autoridade Administrativa somente tomar conhecimento sobre 

a dissolução irregular da pessoa jurídica, após o ajuizamento da execução fiscal, 

será facultada a apresentação, pelo terceiro, de todo o conjunto probatório que 

lhe seria permitido apresentar no PARR, na esfera judicial, para que a Autoridade 

Judiciária possa decidir pela sua responsabilização em relação aos débitos 

tributários da pessoa jurídica.” 

 

“Na hipótese do caput a tramitação da execução fiscal ficará suspensa, até que 

se tenha manifestação judicial na Primeira Instância de julgamento, decidindo 

pela responsabilização ou não do terceiro.” 

 

“Decidindo-se pela sua responsabilização, o terceiro será considerado 

responsável pelos débitos tributários da pessoa jurídica irregularmente 

dissolvida, situação esta que somente poderá ser alterada por decisão judicial 

em sentido contrário, proferida por Instância Superior, estando sujeito aos atos 

de penhora de bens” 

Justificativa para inserção: É comum que a dissolução irregular ocorra somente 

após o ajuizamento da execução fiscal, ainda mais considerando-se que a maior 

parte dos tributos está sujeita ao lançamento por homologação e todo este 

procedimento e sistematizado pela Fazenda Pública. Nesse caso, as inserções 

propostas visam preservar e garantir os mesmos direitos probatórios que o 

contribuinte teria na esfera administrativa, para a esfera judicial, sem prejuízos 

ao credor em razão da suspensão do feito executivo, sem contagem da 

prescrição intercorrente. 

m) Sugestão de inserção do artigo 10º, devendo ser renumerados os 

atuais artigos 10º, 11º e 12º: 

“Tendo sido cumpridas todas as etapas previstas nesta Portaria e, tendo sido 

decidido pela responsabilização do terceiro relativamente aos débitos objeto do 

PARR, este terceiro terá seu nome incluído na Certidão de Dívida Ativa e deverá 
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observar as normas previstas na Lei 6.830/1980, para eventual rediscussão de 

sua responsabilidade na esfera judicial.” 

As proposições ora apresentadas objetivam ampliar o debate na esfera 

administrativa, possibilitando ao terceiro submeter ao conhecimento do Fisco 

seus argumentos e provas, todos tendentes a demonstrar não ter agido com 

qualquer intuito doloso, mesmo quando tenha se operado a dissolução irregular 

da pessoa jurídica. 

Também tem o objetivo de permitir que o terceiro tenha a oportunidade de 

demonstrar a inexistência de qualquer vinculação entre a dissolução irregular e 

o nascimento das obrigações tributárias objeto do PARR, sendo-lhe possível 

explicar os fatos que o levaram a encerrar irregularmente a pessoa jurídica. 

Entendemos que o PARR tem perfeito cabimento para a apuração de 

responsabilidade em relação aos créditos tributários que ainda não são objeto 

de cobrança pela via judicial, vez que nesses casos ainda se mostra possível a 

inserção do nome do terceiro responsável na Certidão de Dívida Ativa, 

previamente ao ajuizamento do feito executivo. 

No entanto, acaso já tenha sido ajuizada a execução fiscal e, somente por 

meio da Certidão do Oficial de Justiça se descubra sobre a dissolução irregular 

da pessoa jurídica, entendemos que a este sócio, também devem ser 

viabilizados todos os meios de prova possíveis, que visem demonstrar as 

circunstâncias e razões que levaram a dissolução irregular. 

Da mesma forma, deve ser oportunizado a este sócio demonstrar a 

inexistência de vínculo ou relação de causalidade entre a dissolução irregular e 

o surgimento da obrigação tributária, tudo isso passando pela comprovação de 

não ter praticado qualquer ato doloso ou eivado de má-fé. 

A diferença que ocorreria nos casos em que a dissolução irregular 

chegasse ao conhecimento da Autoridade Administrativa após o ajuizamento da 

execução fiscal, é a de que o processo de execução deveria ser suspenso até 

que se obtivesse manifestação da Autoridade Judicial em primeira Instância 

acerca da questão envolvendo a responsabilização do sócio86. 

                                                           
86 Nesse caso, possível incompatibilidade com os termos da Lei 6.830/1980 precisariam ser 
superadas. 
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Tudo isso para seguir a lógica prevista no processo administrativo e, da 

mesma forma, permitir o exercício do amplo direito de defesa por parte do 

terceiro que se busca aferir a responsabilidade pelos débitos tributários da 

pessoa jurídica irregularmente dissolvida. 

6.4 Problemática da aplicação do PARR enquanto pendente o julgamento 

dos Temas 961 e 982 pelo STJ 

Em vista da pendência de julgamento pelo STJ dos Temas 962 e 981 

sobre os quais já falamos em nosso trabalho, necessária se faz uma análise da 

pertinência da instauração do PARR enquanto tais temas não se resolvem na 

Corte Superior. 

Nos termos do artigo 1º da Portaria 948, o procedimento por ela instituído 

visou regulamentar a apuração de responsabilidade de terceiros pela prática de 

infração de lei consistente na dissolução irregular. 

A questão que se coloca é a de se saber quais são estes terceiros que 

serão intimados no âmbito do PARR para participarem do procedimento 

administrativo a ser instaurado, visando a apuração de responsabilidade. 

Para responder a esta pergunta, voltamos à análise da Portaria No. 

180/2010 que, em seu artigo 2º, parágrafo único, com redação dada pela Portaria 

No. 713/2011, assim dispõe: 

“Art. 2º - A inclusão do responsável solidário na Certidão de Dívida 

Ativa da União somente ocorrerá após a declaração fundamentada 

da autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) acerca da ocorrência de ao menos uma das quatro 

situações a seguir: 

I - excesso de poderes; 

II - infração à lei; 

III - infração ao contrato social ou estatuto; 

IV - dissolução irregular da pessoa jurídica. 
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Parágrafo único. Parágrafo único. Na hipótese de dissolução 

irregular da pessoa jurídica, deverão ser considerados 

responsáveis solidários: 

I - os sócios-gerentes e os terceiros não sócios com poderes de 

gerência à época da dissolução irregular; 

II - os sócios-gerentes e os terceiros não sócios com poderes de 

gerência à época da dissolução irregular, bem como os à época do 

fato gerador, quando comprovado que a saída destes da pessoa 

jurídica é fraudulenta.” 

 

 A redação do parágrafo acima reproduzido é taxativa em considerar como 

responsáveis solidários, na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica, 

os sócios gerentes que compunham o quadro societário à época da dissolução, 

bem como aqueles que eram gestores à época da ocorrência do fato gerador. 

Presume-se, pois, que são estes os terceiros cuja responsabilidade 

buscará ser apurada por meio do PARR, de modo que o procedimento será 

instaurado em face do sócio gerente que: (i) assim o era à época da dissolução 

irregular e; (ii) que assim o era à época do fato gerador, se comprovado que a 

saída destes da pessoa jurídica foi fraudulenta. 

No entanto, como já dissemos, está pendente no STJ o julgamento de 

dois Temas representativos da controvérsia que buscam exatamente resolver e 

sedimentar qual seria o sócio a ser responsabilizado nos casos de dissolução 

irregular da sociedade87. 

Uma conjugação dos Temas 962 e 981 pode ser assim sintetizada, para 

se saber o que está em julgamento pelo STJ: 

a) Deve ser responsabilizado o sócio que era gestor da sociedade à época 

do nascimento da obrigação tributária, mas que se retirou da sociedade 

antes da dissolução irregular da mesma; 

                                                           
87 Uma vez mais ocupamo-nos em afirmar que essa responsabilização não poderia ser objetiva 
e imediata, mas no tópico em estudo estamos abordando a jurisprudência como ela se apresenta 
atualmente, inobstante nossas considerações de que a mesma deve ser revista. 
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b) Deve ser responsabilizado o sócio que era gestor da sociedade à época 

do nascimento da obrigação tributária e que detinha estes mesmos 

poderes à data da dissolução irregular da empresa ou; 

c) Deve ser responsabilizado e o sócio que detinha poderes de gerência à 

data em que ocorrida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido 

poderes de gerência na data de nascimento da obrigação tributária. 

Enquanto o STJ não decide os temas acima mencionados, todos os 

processos que discutem a questão da responsabilização tributária por dissolução 

irregular, estão suspensos por força do disposto no artigo 1037, II do CPC88. 

Desta forma, parece-nos que até que o Superior Tribunal de Justiça se 

posicione sobre a questão, restará inviabilizada a apuração de responsabilidade 

por meio do PARR, em razão de absoluta falta de segurança jurídica no que se 

refere à quais terceiros devam ser objeto do procedimento. 

A determinação de suspensão dos processos em curso, prevista no artigo 

1.037, pode, em nosso sentir, por coerência e lógica do sistema, ser aplicada 

aos processos administrativos que versam sobre o mesmo tema, vez que não 

se justifica uma decisão administrativa que eventualmente contrarie um 

precedente proferido por uma Corte Superior em sede de julgamento de recursos 

representativos da controvérsia. 

O artigo 1.037, II do CPC não restringe a suspensão, em razão de Tema 

representativo da controvérsia, aos processos judiciais, de tal sorte que não é 

qualquer absurdo se estender tal suspensão aos processos administrativos, 

principalmente pela similaridade da matéria a ser tratada no PARR e nos Temas 

mencionados. 

Além disso, não se pode perder de vista que, acaso um determinado 

terceiro seja incluído no título executivo após apuração no PARR e tenha contra 

                                                           

88 Art. 1.037.  Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença 
do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará 
a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que 
versem sobre a questão e tramitem no território nacional; 
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ele ajuizada execução fiscal, haverá significativa controvérsia neste contencioso 

na hipótese de o STJ decidir que esta pessoa não deveria ser responsabilizada. 

Melhor explicando: Imagine-se que o STJ, numa análise acurada do tema 

da responsabilização em casos de dissolução irregular decida que o sócio a ser 

responsabilizado seja aquele que detinha poderes de gestão tanto à época do 

nascimento da obrigação tributária quanto à época da dissolução irregular. 

Nesse caso, este entendimento deverá ser aplicado para todo e qualquer 

processo que verse sobre o tema, em face do caráter vinculante dessa decisão 

proferida em recursos representativos da controvérsia. 

De outro lado, suponha-se que seja instaurado o PARR em determinada 

situação e, após seu regular curso, configure-se como responsável tributário um 

sócio que não detinha qualquer poder de gestão (ou que eventualmente nem 

sócio era à época do nascimento da obrigação tributária) à época do fato gerador 

mas, que era o gestor quando da dissolução irregular da sociedade. Aqui, tal 

sócio seria incluído no título executivo e contra ele seria instaurado o feito 

executivo. 

Todavia, de plano seria possível que este sócio se insurgisse nos autos 

da execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade sobre a qual já 

discorremos, argumentando que sua inclusão no polo passivo contraria 

posicionamento firmado pelo STJ, argumento este que fatalmente seria acolhido 

pela autoridade julgadora, vez que vinculada à decisão proferida pela superior 

instância, nos termos do também já mencionado artigo 927 do CPC. 

Este exemplo que apresentamos traduz a dificuldade de prosseguimento 

do PARR enquanto não resolvida a questão concernente aos Temas 962 e 981 

mencionados. 

Destarte, para que não se incorra em ilegalidade deve o PARR, tal qual 

exposto, ter sua aplicabilidade suspensa até que o STJ se pronuncie sobre as 

questões postas, nada impedindo que a execução fiscal continue a ser ajuizada 

tal como é atualmente, a fim de evitar a ocorrência da prescrição, devendo, em 

seu bojo, ser postulado o redirecionamento da mesma para aqueles que o Fisco 

julgar responsáveis, nos mesmos moldes que atualmente acontece. 
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Este entendimento privilegia a racionalidade do sistema, a segurança 

jurídica, o menor custo para a sociedade em razão do melhor uso do sistema 

administrativo, a economia processual, a vedação ao comportamento 

contraditório da Fazenda Pública dentre tantos outros argumentos sociais, 

jurídicos e econômicos. 

Por fim, cumpre dizer que estamos nos valendo do atual quadro vigente 

da jurisprudência sobre o tema deste trabalho, para apresentar tais 

considerações. 

No entanto, como exposto ao longo deste estudo, nossa opinião é que o tema 

relativo à responsabilização tributária por dissolução irregular merece um 

tratamento diferente do que lhe é dado atualmente, tudo com vistas à priorizar e 

prestigiar a melhor interpretação que cabe ao artigo 135 do CTN. 

Não se pode tratar a dissolução irregular como um fim em si mesma, nem 

tampouco dissociá-la de um contexto que inclua o nascimento da obrigação 

tributária inadimplida. 

Até que isso ocorra, inúmeros sócios de pequenas e médias empresas 

serão incluídos no polo passivo de execuções fiscais, sem que tenham praticado 

qualquer ilícito, bastando somente que tenham sido mal sucedidos em seus 

negócios. 

6.5 Síntese conclusiva do capítulo 

No capítulo final de nosso trabalho nos ocupamos em apresentar algumas 

proposições decorrentes das análises que foram feitas ao longo do percurso. 

Nesse sentido, iniciamos com uma proposta de releitura da Súmula 435 

do STJ com base nos argumentos que apresentamos, de forma que sua redação 

sofreria alterações, isso tudo admitindo-se que a jurisprudência também 

passasse pelo mesmo processo. 

Também demonstramos que a alteração de uma jurisprudência 

dominante como a que é tratada em nosso trabalho é questão que encontra 

óbices frente às disposições do Código de Processo Civil de 2015, pois o sistema 

de respeito aos precedentes que vincula os magistrados de inferiores instâncias, 

dificulta a alteração do entendimento dominante. 
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Nesse contexto, buscamos apresentar mecanismos e formas de alteração 

desta jurisprudência a fim de que prevalecesse a melhor interpretação do artigo 

135 do CTN nos casos de dissolução irregular empresarial. 

Por fim, cuidamos de trazer sugestões de aperfeiçoamento do PARR, 

procurando deixá-lo mais completo e de acordo com nosso entendimento 

manifestado ao longo do trabalho, sem deixar de ressaltarmos que sua aplicação 

encontra significativo óbice enquanto estiver pendente de julgamento pelo STJ 

as questões envoltas nos Temas 961 e 982 que versam sobre quais os sócios 

que devem ser responsabilizados tributariamente nos casos de dissolução 

irregular empresarial. 

7. CONCLUSÃO 

No transcorrer de nosso trabalho, analisamos a responsabilização 

tributária decorrente do ato de dissolução irregular da pessoa jurídica, 

aprofundando o seu estudo com base na legislação e na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. 

Ao assim fazer verificamos que o entendimento predominante no referido 

Tribunal é o de que é devida a responsabilização dos sócios pelos débitos 

tributários deixados pela pessoa jurídica irregularmente dissolvida. 

Essa responsabilização, de acordo com o entendimento predominante, 

encontra fundamento de validade no artigo 135 do Código Tributário Nacional, 

especificamente em seu inciso III e, em razão da consolidação desse 

posicionamento, o próprio STJ já editou a Súmula No.435 sobre o tema. 

Dentro de nosso estudo, constatamos quando e como se materializa a 

responsabilização tributária em casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, 

concluindo que a mesma ocorre dentro do processo de execução fiscal, 

mediante certidão do oficial de justiça atestando não ter encontrado a pessoa 

jurídica no endereço de seus cadastros, o que conduz ao ato judicial de 

redirecionamento do feito para a pessoa dos sócios. 

Explicamos que o ato de redirecionamento da execução fiscal, lastreado 

única e exclusivamente na certidão de um oficial de justiça, não se mostraria 

adequado a constituir o crédito tributário contra o terceiro, sócio. Além disso, 
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também vislumbramos a ausência de certeza desta execução, incialmente 

aparelhada contra a pessoa jurídica e, posteriormente redirecionada para o 

sócio, unicamente com amparo na certidão do oficial de justiça. 

Na sequência destes acontecimentos, atentamos para a viabilidade de a 

defesa do sócio ser feita mediante instrumento processual denominado “exceção 

de pré-executividade”, o qual esmiuçamos as características e hipóteses de 

cabimento, concluindo pela plena viabilidade de ser utilizado nas hipóteses em 

que o credor busca responsabilizar o sócio com poderes de gerência acerca dos 

débitos tributários deixados pela pessoa jurídica irregularmente dissolvida. 

Nesse particular, seria por tal instrumento que o sócio, cuja 

responsabilização tributária se busca, apresentaria as razões fáticas e jurídicas 

tendentes a afastar sua responsabilidade, inobstante ter a pessoa jurídica se 

dissolvido irregularmente.  

Isso porque, também apresentamos em nosso trabalho argumentos e 

exemplos de situações concretas e comumente verificadas no dia-a-dia de 

empresas, que conduzem à sua desativação, sem que as formalidades exigidas 

sejam cumpridas para que se tenha por regular sua dissolução. 

São casos em que, inobstante a dissolução empresarial não ter ocorrido 

de maneira regular, o contexto em que a mesma se verificou não permite sua 

caracterização como ilícita e, não sendo ilícita, não poderia resultar na 

responsabilização dos sócios. 

Nesse cenário, nosso estudo concluiu que a demonstração da ausência 

de ilicitude da dissolução irregular, argumento desenvolvido e lastreado com 

ênfase em seu aspecto material e não meramente formal, não seria uma matéria 

típica para ser tratada por meio de embargos à execução, mas sim por meio da 

já mencionada exceção de pré-executividade, vez que inexistiria a necessidade 

de dilação probatória. 

Poderia, então, o sócio produzir a prova no bojo da exceção de pré-

executividade, considerando que para comprovar seus argumentos valeria-se de 

prova eminentemente documental. 

Todavia, a produção desta prova pelo sócio nem sempre é fácil por se 

tratar de prova de fatos negativos. De toda forma, cabe ao interessado 
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demonstrar com todos os meios possíveis a lisura de seu comportamento e de 

seus atos com o intuito de afastar sua responsabilização. 

Esse comportamento a ser adotado pelo sócio, no entanto, não impede 

que tenha o credor o dever de produzir prova tendente a demonstrar a ocorrência 

de atos ilícitos por parte do gestor empresarial, pois a lógica processual nesses 

casos impõe a cooperação máxima entre as partes para que não se tenha por 

inadequada a solução jurídica prevalente. 

Nesse escopo, é também dever do credor demonstrar, além da ilicitude 

da dissolução irregular, que de sua ocorrência teria resultado uma obrigação 

tributária inadimplida, vez que assim é exigido pelo artigo 135 do CTN. 

A comprovação da existência desse vínculo é essencial para que se possa 

falar em responsabilização tributária com fundamento no artigo 135, nos casos 

de dissolução irregular. 

No entanto, em que pese a redação do caput do artigo referido, o atual 

entendimento dos Tribunais não tem por ela se guiado, preferindo decretar a 

responsabilização do sócio com poderes de gestão, unicamente em razão de ter 

se operado a dissolução irregular, sem sequer se perquirir sobre a relação de 

causalidade por lei exigida entre esta situação e o surgimento da obrigação 

tributária. 

Note-se que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça89, que 

se espraia para todos os outros Tribunais, não exige dolo na ocorrência da 

dissolução irregular, nem tampouco se aprofunda na análise das causas e 

circunstâncias que levaram a pessoa jurídica a irregularmente se dissolver, 

balizando seu posicionamento unicamente no descumprimento de formalidades 

por lei exigidas. 

Além disso, também este posicionamento predominante não exige, como 

de fato exigido é pelo artigo 135 do CTN, a relação de causalidade entre a 

dissolução irregular e o nascimento da obrigação tributária. 

                                                           
89 Esse argumento não se aplica para a interpretação que o mesmo Tribunal aplica para os 
efeitos da dissolução irregular em matéria de direito privado, como tivemos a oportunidade de 
apresentar no Capítulo x de nosso trabalho. 
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Assim, a responsabilização tributária em casos de dissoluções irregulares 

desconectadas no objeto e no tempo em relação às obrigações tributárias 

inadimplidas, não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico. 

E mais: a linha de posicionamento adotada pelos Tribunais acaba por 

tornar a responsabilização tributária nos casos de dissolução irregular da pessoa 

jurídica, uma espécie de responsabilização tributária objetiva, assim entendida 

como aquela que não demanda a comprovação de dolo ou culpa, 

posicionamento este não respaldado pelo artigo 135 do CTN. 

Este cenário, tal como posto e tal como defendido em nosso estudo, 

demanda ser revisitado a fim de que seja lançado um novo olhar sob a 

responsabilização tributária em casos de dissolução irregular empresarial. 

Entretanto, somos cientes das dificuldades de se revisitar uma 

jurisprudência consolidada, impostas pelo Código de Processo Civil de 2015, 

razão pela qual apresentamos em nosso trabalho possibilidades para tal 

reflexão, especificamente com o aperfeiçoamento de processos administrativos 

e, também, mecanismos previstos em lei que viabilizassem a apresentação de 

novos argumentos às autoridades julgadoras, responsáveis pela análise dos 

casos concretos. 

Diante de todas as considerações feitas, a dissolução irregular de 

pessoas jurídicas é tema que merece ser tratado com cuidado e atenção e sob 

uma perspectiva mais ampla, atentando-se para as circunstâncias concretas que 

circundaram a sua ocorrência, com o objetivo de efetivamente responsabilizar os 

sócios gestores somente nos casos em que se tenha condições de comprovar 

que o ato de dissolução irregular importou num ilícito e, ainda, que tenha tido 

correlação com o nascimento da obrigação tributária que deixou de ser paga. 

Sem que estes elementos estejam presentes, na linha do quanto 

apresentado e respaldado pelos posicionamentos transcritos, não há como se 

aceitar que toda e qualquer dissolução irregular conduza à responsabilização 

tributária dos sócios gestores, sob pena de esta generalização, além de 

equivocada, ser capaz de gerar um desestímulo ao empreendedorismo e à 

atividade empresarial, o que reflete de maneira negativa no desenvolvimento 

econômico do país. 
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