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ERRATA 

Por ocasião da entrega do trabalho para avaliação pela banca examinadora, o que 

se deu em 23 de novembro de 2021, os Temas 962 e 981, afetados ao STJ sob o rito de 

julgamento de recursos repetitivos, pendiam de julgamento, o que explica as 

considerações feitas nas páginas 10, 87 e 94 deste trabalho, abaixo reproduzidas, e nas 

notas de rodapé 69, 70 e 71: 

(i) página 10. “A qual dos sócios – o administrador no momento do fato 

gerador ou aquele que praticou a dissolução irregular – caberá a 

responsabilidade? Essa matéria, hoje objeto dos Temas 962 e 981 – STJ, 

será decidida sob o rito processual do recurso repetitivo.” 

(ii) página 87. “Aqui existe certa similaridade com o Tema 962, que pende de 

julgamento pelo STJ em rito de recurso repetitivo.” 

(iii) página 94. “Existem posições defensáveis nos dois sentidos. Essa questão 

ainda não está pacificada em nossos tribunais, sendo pauta de julgamento 

de recurso repetitivo, Tema 962 do STJ, no qual se definirá quem poderá 

ser chamado a responder pelo crédito tributário: o que praticou o fato 

gerador ou o que dissolveu irregularmente a sociedade (liquidação 

irregular)”. 

Esses julgamentos ocorreram posteriormente, nas datas a seguir, tendo sido 

fixadas pelo STJ as seguintes teses: 

Tema 962: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado 

na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua 

ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, 

embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer 

em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social 

ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior 

dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN. (Julgamento 24/11/2021 

- Trânsito em Julgado 10/03/2022 – Leading case: REsp 1377019/SP) 

Tema 981: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado 

na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua 

ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com 

poderes de administração na data em que configurada ou presumida a 

dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando 

ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do 

CTN. (Julgado em 25/05/2022 Acórdão publicado em 28/06/2022 - Leading 

case - REsp nº 1645333/SP)
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RESUMO 

 

Este trabalho discute a responsabilidade tributária do administrador, do sócio e do 

liquidante (pessoas físicas), no caso de dissolução regular das sociedades empresárias 

limitadas, quando há o registro do distrato social na Junta Comercial e a baixa da 

respectiva inscrição nos órgãos e repartições competentes. Com apoio no método de 

resolução de problemas, duas hipóteses-problemas foram inicialmente analisadas à luz da 

legislação e da doutrina e, posteriormente, comparadas com respostas dadas pelos 

Tribunais a situações semelhantes. Como resultado deste estudo, constatamos que o 

Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a simples existência 

de tributo, ainda que lançado posteriormente ao registro do distrato, já denota que a 

dissolução se fez sem a liquidação de todos os passivos da sociedade, o que, por si só, faz 

presumir que tenha sido realizada de modo irregular. Para essa Corte, o distrato é apenas 

um dos procedimentos da dissolução de uma sociedade e, como tal, não tem o condão de 

pôr fim à sociedade, sem que outros procedimentos, em especial o da liquidação de 

haveres, tenham sido regularmente concluídos. Tal entendimento, porém, não é seguido 

pela doutrina, segundo a qual, mesmo havendo “credores não satisfeitos” após a extinção 

da sociedade, sua dissolução continua a ser regular, restando irregular apenas o 

procedimento de liquidação de haveres, anteriormente realizado. Assim, para a doutrina, 

a dissolução é regular, sendo válidos os procedimentos de extinção da sociedade 

ultimados pelos sócios e pelo liquidante, que continuam hígidos, enquanto, para a 

jurisprudência, a liquidação irregular torna a dissolução irregular e, diante disso, a 

sociedade não é considerada encerrada, o que afeta os efeitos dos atos praticados pelos 

sócios nesse sentido. Em razão desse posicionamento jurisprudencial, terceiros se tornam 

passíveis de serem responsabilizados pelo pagamento de créditos tributários lançados 

extemporaneamente, depois do encerramento da sociedade. Surge, portanto, uma nova 

situação fática, que pode ensejar a responsabilidade tributária de terceiros. Nosso esforço, 

neste trabalho, será demonstrar como ela se comporta em cada caso. Ao final, 

apresentaremos críticas relativas à dicotomia de entendimentos encontrada, mostrando 

como ela afeta a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídico-tributárias entre 

o fisco e os contribuintes, e faremos propostas para mitigar o problema.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Tributária – Dissolução Regular – Extinção – Distrato 

Social – Liquidação Irregular



ABSTRACT 

 

This paper discusses the tax liability of the administrator, the partner, and the liquidator 

(individuals), in the case of regular dissolution of limited liability companies, when the 

mutual rescission was registered at the Registry of Commerce and the respective 

registration was cancelled at the competent bodies and agencies. Using the problem-

solving method, we initially analyzed two hypothesis-problems in the light of the 

legislation and doctrine, and later compared with answers given by the Courts to similar 

situations. As a result, we found that the Superior Court of Justice has adopted the stand 

that the mere existence of tax, even if levied after the registration of the rescission, already 

denotes that the dissolution took place without the liquidation of all the company's 

liabilities, which, by itself, assumes that it was irregular. For this Court, the rescission is 

only one of the procedures for dissolving a company and, as such, does not have the power 

to terminate the company without other procedures, being regularly finished, like the 

liquidation of assets. However, such understanding is not followed by the doctrine, 

according to which, even if there are "unsatisfied creditors" after the company’s 

termination, its dissolution is still regular, remaining irregular only the procedure for 

liquidating assets, previously done. Hence, for the doctrine, the dissolution is regular, and 

the procedures for extinguishing the company finalized by the partners and by the 

liquidator, which continue to be healthy, are valid; while, for the jurisprudence, the 

irregular liquidation makes the dissolution irregular. In view of that, the company is not 

legally closed, which affects the consequences of the acts done by the partners for this 

purpose. Given this jurisprudential stance, third parties become liable for the payment of 

extemporaneously issued tax credits, after the company’s closure. Therefore, a new 

factual situation emerges that may give rise to the tax liability of third parties. Our effort, 

in this study, was to demonstrate how it behaves in each case. At the end, we present 

criticisms regarding the dichotomy of understandings found, showing how it affects legal 

security and the stability of legal-tax relations between the tax authorities and taxpayers, 

and we make proposals to mitigate the problem. 

 

Keywords: Tax Liability – Regular Dissolution – Extinction – Mutual rescission – 

Irregular Liquidation
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho procura estabelecer, especificamente, qual é a responsabilidade 

tributária dos sócios, do administrador e do liquidante, apenas nos casos em que são 

pessoas físicas, em face da existência de crédito tributário que, lançado (constituído) após 

a extinção regular de sociedade empresária de responsabilidade limitada, seja relativo a 

período anterior à extinção. Foge ao escopo deste estudo, portanto, a análise dos demais 

tipos societários, bem como dos casos de dissolução irregular assim caracterizados pela 

Súmula 435 do STJ1, bem como daqueles em que os sócios, o administrador e/ou o 

liquidante sejam pessoas jurídicas (ou seus representantes, enquanto sócios da sociedade 

dissolvida). 

O tema é de grande relevância, dada a recorrência de questões relativas à 

responsabilidade tributária de terceiros no âmbito do Judiciário, conforme testemunha 

nossa experiência de quase vinte anos como juíza contribuinte administrativa do Tribunal 

de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo2. Como fruto dessas discussões 

administrativas, identificamos a existência de decisões proferidas pelo Superior Tribunal 

de Justiça que responsabilizam o sócio administrador pelos créditos tributários lançados 

e constituídos após o registro do distrato social na Junta Comercial e nos órgãos fiscais 

competentes.  

Segundo se depreendeu dessa análise, o simples fato de existir tributo não pago 

pela sociedade, ainda que lançado posteriormente à sua extinção formal, tem sido motivo 

para presumir que a “dissolução” se tenha dado de maneira irregular. Nesses casos, 

somente se consideraria regular a dissolução se todos os passivos da empresa tivessem 

sido liquidados no momento de seu encerramento, e tal fato dependeria de prova3.  

 
1 “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”. In: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 435, Brasília, DF, DJ-e 13 de maio de 2010. 
2 O Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo é o órgão de revisão de segunda instância dos 

processos administrativos que tratam de autos de infração relativos a tributos de competência de lançamento 

do Estado de São Paulo. 
3 “2.  Nesse contexto, os julgados mais recentes do STJ afirmam que a legislação societária, a doutrina e 

a jurisprudência registram que o distrato social é apenas uma das fases (in casu, a primeira) do 

procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial. Após o distrato, procede-se ainda à liquidação, 

ou seja, à realização do ativo   e   pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes, em 

sendo o caso), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica. REsp 1.650.347/SP, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16 de junho de 2017; AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 

1.552.835/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6 de setembro de 2016; AgRg no 

AREsp 829.800/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27 de maio de 2016. 

“3. O simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se 

esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade 
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Tal solução preliminar passa a equiparar os casos de extinção da pessoa jurídica 

por dissolução regular aos casos de dissolução irregular, em que se autoriza o 

redirecionamento das execuções fiscais para os sócios quando é identificado, por certidão 

do oficial de justiça, que a empresa não se encontra mais no local de seu estabelecimento 

e não comunicou ao fisco sua mudança de endereço ou o encerramento de suas atividades 

no local (Súmula n. 435 do STJ).  

Como pudemos constatar, essa situação desencadeia outra questão igualmente 

polêmica: a quem, afinal, deverá ser redirecionada a execução nos casos de dissolução 

“irregular”? A qual dos sócios – o administrador no momento do fato gerador ou aquele 

que praticou a dissolução irregular – caberá a responsabilidade? Essa matéria, hoje objeto 

dos Temas 9624 e 9815 – STJ, será decidida sob o rito processual do recurso repetitivo. 

Tal problema, porém, será discutido de forma apenas incidental e quando cabível, pois 

não constitui o escopo principal deste trabalho. 

No decorrer de nosso estudo, percebemos certa ambiguidade no emprego da 

expressão “dissolução regular”, que vem sendo utilizada de maneira aleatória em nossos 

Tribunais. Na ausência de uma definição técnica, ora a tomam em seu sentido amplo 

(como um procedimento complexo de atos tendentes a encerrar e extinguir a sociedade, 

quando entendem que o distrato é suficiente para o regular encerramento da sociedade e 

o seu registro é capaz de encerrar a sociedade de maneira regular), ora em seu sentido 

estrito (como a causa, o procedimento inicial que instaura o processo de dissolução em 

sentido amplo, quando, então, o distrato é visto apenas como um dos procedimentos 

 
pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus 

débitos. 

 “4. Embargos de Declaração acolhidos, para dar parcial provimento ao Recurso Especial da embargante e 

anular o acórdão de segunda instância para, em continuação do julgamento do recurso interposto pela 

Fazenda Nacional, prosseguir o Sodalício de origem na análise do preenchimento dos demais requisitos 

para o redirecionamento pretendido”. EDcl no REsp 1694691 / SP 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 

2017/0193339-9 – Ministro Herman Benjamin – DOU 19 de dezembro de 2017. 
4 O Tema 962 discute “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”. 
5 O Tema 981 – STJ discute se, à luz do art. 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 n. 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de 

administração da sociedade na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua 

ocorrência (Súmula n. 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 configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua 

ocorrência (Súmula n. 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência na data em que ocorrido 

o fato gerador do tributo não adimplido.    
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iniciais tendentes a concluir a extinção da sociedade regularmente, que não prescinde da 

liquidação de haveres para a completude do procedimento de dissolução regular da 

sociedade). 

Por esse motivo, ao analisar a jurisprudência existente sobre o tema, com base no 

método de resolução de problemas6, verificaremos, inicialmente, qual é o significado 

principal e preponderante que os nossos Tribunais têm conferido à expressão “dissolução 

regular”, ou seja, se é:  

 

a) “dissolução” em sentido estrito: ato inicial que dá causa e início ao 

procedimento que leva à extinção da sociedade enquanto pessoa jurídica,  

ou 

b) “dissolução” em sentido amplo: conjunto de atos e de procedimentos que se 

realizam em três fases, os quais, depois de concluídos, extinguem a pessoa 

jurídica, a saber:  

 

1) dissolução em sentido estrito, isto é, decisão, tomada pelos sócios e 

realizada em ato próprio, de encerrar as atividades sociais e nomeação do 

liquidante, geralmente formalizada através de distrato social ou de ata de 

reunião de sócios quotistas (nos casos de sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada, objeto de nosso estudo) e registrada na Junta 

Comercial);  

2) liquidação de haveres, isto é, fase em que se levantam os ativos e 

passivos da sociedade, se liquidam os credores e se partilha entre os sócios 

o remanescente dos bens e direitos da sociedade; e  

3) registro na Junta Comercial do encerramento da liquidação e extinção 

da sociedade, com posterior baixa da sua inscrição nos órgãos 

competentes. 

 

Esta análise é fundamental, pois constatamos  resultados diversos em relação ao 

que a doutrina e a jurisprudência interpretam quanto ao limite da responsabilidade 

 
6 Optamos pelo modelo de trabalho denominado “solução de problemas”, destinado à análise de situações 

concretas que ainda precisam de respostas. Tais situações são trabalhadas pelo método de análise de caso, 

que se nos afigurou o mais adequado ao escopo de nosso trabalho e pesquisa. 
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tributária que se deve conferir aos sócios, aos administradores e ao liquidante, com base 

nas regras legais hoje existentes, especialmente quanto ao enquadramento dos 

administradores na regra do artigo 135, III, do CTN, que imputa aos sócios gerentes, 

administradores e diretores o pagamento dos débitos tributários não liquidados pela 

sociedade, quando presentes determinadas condições. 

Assim, para a solução das nossas hipóteses-problemas, verificamos quais são as 

diferenças conceitual e técnica existentes entre os termos “liquidação irregular” e 

“dissolução irregular” e quais as consequências e responsabilidades dessas pessoas em 

cada uma dessas situações. Isso porque há casos em que, mesmo a dissolução da 

sociedade (enquanto procedimento em sentido amplo) se tendo dado de maneira regular, 

foram constituídos pela Fazenda Pública, depois de sua extinção formal (registro na Junta 

Comercial de sua liquidação e encerramento), créditos tributários referentes ao período 

anterior à liquidação e ao encerramento da sociedade. Tal situação é justamente aquela 

em que identificamos os principais problemas jurisprudenciais existentes e a cujo exame 

está voltado este trabalho. 

Apresentaremos, portanto, a solução dada pela doutrina e aquela levada a efeito 

pela jurisprudência em relação à responsabilidade tributária dos sócios, do liquidante e 

dos administradores da pessoa jurídica, constituída sob a forma de sociedade empresária 

por quotas de responsabilidade limitada, em face da legislação tributária e societária 

existente, e o que deve ser entendido por dissolução regular da sociedade. Nesse 

momento, procuramos descobrir se existe e qual é o limite da responsabilidade tributária 

por obrigações constituídas ou identificadas após a extinção regular da sociedade.  

Para assegurar a objetividade de nosso estudo, circunscrevemos seu foco aos 

principais problemas relativos ao tema, levando em consideração a interpretação que é  

dada  ao termo “dissolução regular” pela doutrina e pela legislação em vigor, tanto em 

sentido amplo como em sentido estrito, e apresentamos a solução que a jurisprudência 

tem dado a cada caso, especialmente sob a ótica da responsabilidade tributária dos sócios 

administradores, na solvência dos débitos tributários não liquidados, para averiguar se as 

regras dos artigos 134, VII, e 135, III, do CTN a eles se aplicam e por quê.  

Diante da multiplicidade de situações de fato possíveis, adotamos como recorte 

metodológico a análise dos seguintes casos hipotéticos: 

a) O “distrato social” foi firmado pelos sócios e registrado na Junta Comercial, 

e a sociedade foi encerrada de maneira regular. Nesse específico caso, o 

procedimento de dissolução da sociedade (em sentido amplo) deu-se 
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integralmente – dissolução (em sentido estrito) + liquidação e apuração de 

haveres + encerramento e registro da extinção da sociedade na Junta 

Comercial com a baixa da sua inscrição nos órgãos de registro competentes 

(federais, estaduais e municipais). Todavia, após o encerramento formal da 

sociedade e sua extinção perante todos os órgãos públicos necessários, 

verifica-se a existência de débito tributário, que não fora lançado ao tempo 

em que a sociedade tinha personalidade jurídica e era desconhecido ao 

tempo da liquidação e do encerramento e extinção da sociedade. Ao efetuar 

o lançamento de ofício, a Fazenda Pública não faz acusação de sonegação 

fiscal, ou seja, não existe acusação de dolo na falta de pagamento do tributo 

por parte da sociedade agora extinta.  

 

b) O “distrato social” foi firmado pelos sócios e registrado na Junta Comercial, 

e a sociedade foi encerrada de maneira regular. Nesse caso hipotético, o 

procedimento de dissolução da sociedade (em sentido amplo) deu-se 

integralmente – dissolução (em sentido estrito) + liquidação e apuração de 

haveres + encerramento e registro da extinção da sociedade na Junta 

Comercial com a baixa da sua inscrição nos órgãos de registro competentes 

(federais, estaduais e municipais). Todavia, após o encerramento formal da 

sociedade e sua extinção perante todos os órgãos públicos necessários, 

verifica-se a existência de débito tributário, que não fora lançado ao tempo 

em que a sociedade tinha personalidade jurídica e era desconhecido ao 

tempo da liquidação e do encerramento e extinção da sociedade. Todavia, 

neste caso, diferentemente do anterior, ao lançar o tributo, a Fazenda Pública 

afirma, textualmente, que houve a prática de sonegação fiscal, ou seja, existe 

acusação de dolo na falta de pagamento do tributo por parte da sociedade 

agora extinta.  

 

Nas soluções encontradas, demonstramos como a responsabilidade tributária é 

tratada em cada situação hipotética, verificando em que medida terceiros respondem 

pelo débito da sociedade, com a finalidade de apontar se existe dispositivo legal para 

resolvê-las (e qual é) e a quem cabe a responsabilidade pelo pagamento dos tributos em 

cada um desses casos.  
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Não esqueçamos que este trabalho tem o escopo único de analisar as questões 

relativas às sociedades empresárias constituídas sob a forma de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada. Não estamos aqui tratando das sociedades anônimas nem dos 

demais tipos de sociedade, sejam elas simples ou em comandita por ações. 

Feitas as devidas ressalvas, apresentaremos ao final a nossa posição em relação às 

soluções dadas pela doutrina e pela jurisprudência às hipóteses-problemas, tecendo 

nossos comentários e críticas sobre o resultado encontrado, na tentativa de buscar maior 

segurança jurídica quanto ao tema da responsabilidade tributária de terceiros nesses casos. 

Esclarecemos que o trabalho foi desenvolvido com base em levantamento 

jurisprudencial realizado por profissional da área de estatística7 especialmente contratado 

para esse fim. Inicialmente, tencionávamos fazer um levantamento estatístico das 

decisões do STJ sobre o tema, com a realização de inferências, inclusive, sobre a 

tendência de julgamento de cada um dos ministros da Corte sobre a matéria. Várias 

dificuldades técnicas, porém, surgiram quando da coleta de dados.  

Os bancos de dados pesquisados e os sistemas em que se encontram armazenados 

não são unificados, o que ocasionou muita dificuldade de filtrar as informações que nos 

interessavam. A consulta ao site do próprio STJ apresentou problemas: uma pesquisa feita 

por determinado filtro, em determinado horário, se repetida, com a utilização dos mesmos 

parâmetros e filtros, apenas cinco minutos depois da anterior, trazia dados discrepantes. 

Havia, por exemplo, divergência quanto à quantidade de julgados em pesquisas feitas 

com o mesmo filtro. Todos esses detalhes estão reunidos no Apêndice deste trabalho, no 

qual trazemos o resultado dessa pesquisa, que, porém, foi utilizada neste trabalho apenas 

como banco de dados para analisar as decisões monocráticas e de câmara que 

responderam aos parâmetros de busca determinados.  

Assim, foram inicialmente colhidos todos os acórdãos do Superior Tribunal de 

Justiça que atendiam aos filtros imputados à pesquisa e, posteriormente, foram 

selecionados apenas aqueles que, de fato, diziam respeito ao tema aqui estudado. Os 

resultados dessa pesquisa, bem como os dados estatísticos analisados por esse 

profissional, constam do referido Apêndice.  

 
7 José de Jesus Filho é doutor em administração pública pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo e fez 

pós-doutorado em jurimetria na Universidade de São Paulo. É mestre em direito pela Universidade de 

Brasília e graduado em Direito Penal pela Unesp. Atua como consultor para análise de dados jurídicos. 

Desenvolve pesquisas quantitativas sobre o sistema de Justiça criminal e administração pública. Ao longo 

dos anos, tem desenvolvido softwares para coleta, organização, armazenamento e análise de dados judiciais, 

especialmente na área criminal. 
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Ao término do trabalho desenvolvido por esse profissional, porém, verificou-se 

que os resultados inferenciais e estatísticos encontrados não eram relevantes para este 

estudo. Por tal motivo, a pesquisa foi, ao final, utilizada apenas para comprovar as teses 

aqui identificadas como sendo o posicionamento do STJ sobre o tema, servindo, assim, 

de fonte para contextualizar e comprovar o que aqui se apurou como sendo o 

entendimento dessa Corte.   

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS HIPÓTESES-PROBLEMAS EM FUNÇÃO DO 

SIGNIFICADO DOS TERMOS “DISSOLUÇÃO”, “LIQUIDAÇÃO” E 

“EXTINÇÃO DA SOCIEDADE”  

 

Para que possamos compreender as soluções dadas pela doutrina e pela 

jurisprudência às hipóteses-problemas propostas neste trabalho, necessitamos 

contextualizar, inicialmente, o significado dos termos “dissolução”, “liquidação” e 

“extinção da sociedade”, pois eles são de fundamental importância nos resultados que 

serão apontados. 

Para o direito positivo brasileiro existem duas formas de uma pessoa jurídica ser 

extinta. O primeiro modo de extinção ocorre através de certas hipóteses de reorganização 

da sociedade, que é marcada pela sucessão universal. Nesses casos, não existe a 

necessidade do processo de dissolução, bem como do de liquidação com pagamento dos 

credores, dado que a sociedade sucessora, ao assumir o patrimônio da sucedida, herda 

seus direitos e obrigações automaticamente, pela própria sucessão societária. Nesse 

contexto, a sucessora assume o polo obrigacional da sucedida e se torna responsável pela 

solvência do passivo da sociedade sucedida. Não é objeto de nosso trabalho esse tipo de 

extinção de sociedade. 

Já o segundo modo de extinção de sociedade, que é o que nos interessa analisar, 

pressupõe como condução necessária para a sua efetivação a realização do “processo de 

dissolução”, no curso do qual se procederá à liquidação, que é a fase em que são apurados 

os ativos e passivos da sociedade, com o pagamento dos credores e a partilha do 

remanescente entre os sócios.  

Mas quais são as diferenças entre os termos “dissolução”, “liquidação” e 

“extinção” da sociedade? 

Para Daniel Monteiro Peixoto, a expressão “dissolução da sociedade” possui duas 

acepções, uma de amplo espectro e outra mais específica. Em sentido amplo, “dissolução” 
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abarca o significado de um procedimento necessário e complexo de atos que terão como 

alcance e finalidade realizar a extinção da sociedade. Assim, fazem parte desse 

procedimento: a) ocorrência de uma causa para levar a sociedade à sua dissolução 

(deliberação dos sócios, por exemplo); b) ingresso na fase de liquidação, com a eleição 

pelos sócios de um liquidante; c) efetivação do processo de liquidação propriamente dito, 

com a apuração de ativos e passivos da sociedade e a sua liquidação, com o pagamento 

dos credores, o qual, uma vez concluído, com a partilha do remanescente entre os sócios, 

leva ao último procedimento; d)  a extinção da sociedade com baixa de seu registro nos 

órgãos de registro competentes, vale dizer, na Junta Comercial.   

Em sentido estrito, o termo é utilizado para definir a causa da dissolução, isto é, o 

fato jurídico apto a desencadear o procedimento de dissolução. No dizer do autor8
, é esse 

o sentido utilizado pela legislação, especialmente constante dos artigos 51 do Código 

Civil e 207 da Lei das S/A, ao especificarem que a sociedade conserva sua personalidade 

jurídica para o fim de proceder à sua liquidação e final extinção.  

Essa ambiguidade do vocábulo “dissolução” é bem explorada por Mauro 

Rodrigues Penteado, que menciona: 

 

O uso indiscriminado do termo “dissolução”, para além de seu sentido estrito, 

embora conferindo-lhe conotação mais abrangente, por englobar as fases que 

vão desde a ocorrência do evento dissolutório até a extinção, não deve turvar 

a compreensão de seu real significado técnico-jurídico, que aparece com 

nitidez na vigente lei acionária brasileira (e também no Código Civil). 

Estritamente considerada, a dissolução corresponde a um evento pontual que 

modifica o status da companhia por colocá-la em situação típica de liquidação, 

na qual se instaura, com menor ou maior rapidez, o procedimento tendente a 

esse fim, previsto em lei. Nesse sentido preciso, a dissolução equivale à causa, 

ou, como já se sustentou, ao “motivo jurídico” que, se não removido pela 

assembleia geral de acionistas, leva à extinção da sociedade.9  

 

E prossegue o autor dizendo que: 
 

As hipóteses previstas em lei compõem um elenco mínimo, revestido de 

caráter indisponível para a sociedade, na medida em que, uma vez verificadas 

in concreto, determinam a passagem da companhia para o estado de liquidação, 

afetando os poderes dos órgãos sociais e as próprias relações acionistas-

 
8 “Em sentido estrito designa o fato jurídico apto a desencadear o referido procedimento, consistindo em 

‘causa de dissolução’. Essa acepção é a que restou consagrada pelos dispositivos que versam sobre o assunto 

no direito societário. Basta ver que o artigo 51 do CC e o artigo 207 da Lei das S/A estabelecem que, uma 

vez verificada a dissolução (i.e. a causa da dissolução), a sociedade conserva a sua personalidade jurídica 

para fins de proceder-se à liquidação e, após, à extinção”. In: PEIXOTO, Daniel Monteiro. 

Responsabilidade tributária: e os atos de formação, administração, reorganização e dissolução de 

sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012 p. 502-3.  
9 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolução e liquidação de sociedades. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

p. 61-2.  
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sociedade, indisponibilidade relativa, no entanto, pois os acionistas em 

assembleia geral poderão deliberar a cessação do estado de liquidação. Diante 

disso, o rol das causas de dissolução, embora não constitua numerus clausus, 

tem conteúdo mínimo irredutível, que somado aos eventos indicados pelos 

acionistas no estatuto social assume para a sociedade um caráter indisponível, 

no sentido de que a ocorrência de uma delas determina ipso facto a instauração 

do estado de liquidação. 

 

No mesmo sentido, Fábio Ulhoa Coelho10 expõe a mesma ideia, ou seja, que 

“dissolução é um conceito ambíguo no direito societário. Em sentido amplo, significa o 

procedimento de terminação da personalidade jurídica da sociedade empresária, isto é, o 

conjunto de atos necessários à sua eliminação, como sujeito de direito. A partir da 

dissolução, compreendida nesse primeiro sentido, a sociedade não mais titulariza direitos 

nem é devedora de prestação.  Em sentido estrito, a dissolução se refere ao ato, judicial 

ou extrajudicial, que desencadeia o procedimento de extinção da personalidade jurídica” 

Diante disso, por força das normas de direito privado, cujas definições são 

recepcionadas no âmbito dos conceitos mercantis pelo Código Tributário Nacional (art. 

110), a pessoa jurídica existe até a sua liquidação, entendida esta como o momento em 

que a sociedade, depois de arrecadados todos os seus ativos e pagos todos os seus 

passivos, se extingue, o que só se dá após o registro de sua finalização no órgão público 

competente, como veremos adiante, quando estaria apta a ser encerrada. 

Assim, conclui-se que o significado de “dissolução da sociedade” é 

substancialmente diferente do de “extinção da sociedade”. Sem a instauração do 

procedimento de dissolução (sentido estrito) ou caso este se dê de maneira incompleta 

(entendido aqui como procedimento complexo e em sentido amplo), não se dá, ou não se 

perfaz, a extinção da sociedade e de sua personalidade jurídica. 

Portanto, nem em sentido amplo nem em sentido estrito o termo “dissolução” se 

confunde com o termo “extinção da sociedade”, sendo este último o ato formal pelo qual 

se registra o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica no registro competente, após a 

realização da liquidação do patrimônio social. 

Podemos, pois, concluir que, da mesma forma que a sociedade como pessoa 

jurídica dotada de personalidade somente surge com o registro do contrato social, ou de 

seu estatuto, na forma do quanto estipula o artigo 45 do Código Civil, também só se 

extingue, juridicamente, com o registro de seu encerramento e liquidação (voluntário ou 

judicial) no registro próprio (artigo 51, § 3º, do Código Civil).  Já as causas de dissolução 

 
10 Apud PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolução e liquidação de sociedades, São Paulo: Saraiva, 

2000. p. 61-2.  
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da sociedade estão prescritas nos artigos 1.033 a 1.035 do Código Civil11 e também no 

artigo 20612 da Lei das S/A. 

 

2.1 “DISSOLUÇÃO (IR)REGULAR” V. “LIQUIDAÇÃO IRREGULAR”: A 

CONFUSÃO DE TERMINOLOGIA EXISTENTE 

A partir da análise das soluções dadas pela jurisprudência às hipóteses-problemas, 

percebemos que a qualificação da dissolução da sociedade como “irregular” é uma 

condição relevante para aferir a responsabilidade de terceiros pelo cumprimento da 

obrigação tributária. 

Além disso, verificamos também que a expressão “dissolução irregular” vem 

sendo aplicada de forma ambígua pela jurisprudência, de tal modo que tanto a 

encontramos tomada como sinônimo do procedimento integral de dissolução como a 

vemos usada no sentido de causa da própria dissolução da sociedade, ou seja, o 

procedimento que instaura o processo de dissolução. Nesse caso, a dissolução como 

procedimento passa a ser considerada irregular, porque ainda não se perfizeram todos os 

atos necessários para completar a dissolução da sociedade, em especial, a liquidação dos 

 
11 “Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: I - O vencimento do prazo de duração, salvo se, 

vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por 

tempo indeterminado; II - O consenso unânime dos sócios; III - A deliberação dos sócios, por maioria 

absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; IV - A falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no 

prazo de cento e oitenta dias; V - A extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. Parágrafo 

único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de 

concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual 

de responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. 

(Redação dada pela Lei nº 12.441, de 2011). 

Artigo 1.034- A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos sócios, 

quando: I - anulada a sua constituição; II- exaurido o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade. 

Artigo 1.035- O contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente quando 

contestadas.” In: BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial 

da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. 
12 “Art. 206. Dissolve-se a companhia: I- de pleno direito: a) pelo término do prazo de duração; b) nos casos 

previstos no estatuto; c) por deliberação da assembleia geral ordinária (artigo 136, X); d) pela existência de 

um único acionista, verificada em assembleia geral ordinária, se o mínimo de dois não for reconstituído até 

o ano seguinte, ressalvado o disposto no artigo 251; e) pela extinção, na forma da lei, da autorização para 

funcionar; II- por decisão judicial: a) quando anulada a sua constituição, em ação proposta por qualquer 

acionista; b) quando provado que não pode preencher o seu fim, em ação proposta por acionistas que 

representem 5% ou mais do capital social; c) em caso de falência, na forma prevista na respectiva lei; III – 

por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na forma previstos em lei especial.” In: 

BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm Acesso em: 23 jul. 2021. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm
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seus haveres. Nesta última hipótese, nos casos em que o distrato da sociedade (dissolução 

causa) é entendido como apenas um dos procedimentos que devem ser adotados para o 

encerramento da sociedade, a “dissolução irregular” (procedimento integral) se confunde 

com a “liquidação irregular” (uma das fases do procedimento da dissolução).  

A expressão “dissolução regular”, em seu sentido estrito, utilizada pela legislação 

em vigor, é o ato que inaugura o processo de extinção da sociedade, vale dizer, é o 

instrumento firmado pelos sócios (reunião de sócios, ata de assembleia, distrato etc.)  por 

meio do qual estes decidem encerrar as atividades da sociedade, podendo arrolar as razões 

que levaram a essa decisão, e se nomeia o liquidante. Esse instrumento deve ser registrado 

no órgão competente para dar regularidade ao procedimento como um todo. 

 Portanto, “dissolução regular”, nesse sentido, não se confunde com o 

procedimento complexo de atos em si, que compreende a liquidação e a extinção da 

sociedade. A grande confusão técnica que vemos no uso da expressão “dissolução 

regular” é considerar a parte pelo todo, ou seja, a causa “dissolução”, que é uma das fases 

do procedimento complexo de atos tendente à liquidação e encerramento – extinção – da 

sociedade, como o próprio procedimento – conjunto de atos, composto das seguintes 

fases: dissolução, liquidação e extinção.  

Talvez esta atecnia se dê porque, na prática diuturna, todos esses procedimentos 

são formalizados e realizados em um único ato: o “distrato social”. Isso porque, esse 

instrumento, que deveria apenas dar início ao encerramento da sociedade, que seria o 

primeiro ato – dissolução em sentido estrito, para iniciar a extinção da sociedade –, acaba 

por conter os demais atos, noticiando-se nele que houve a liquidação dos haveres e como 

ela foi feita, e já formaliza a extinção da sociedade nesse único ato societário.  

Para que esse distrato possa cumprir a sua função de extinguir efetivamente a 

sociedade, é necessário, no entanto, que se consigne no instrumento competente, com 

clareza, a causa da dissolução, o modo de apuração e o montante dos ativos e passivos, 

bem como a forma pela qual foram eles partilhados, e, se remanescente houve, como foi 

restituído e em que proporção o foi aos sócios. 

Por esse motivo, e dada a ambiguidade de significados e de seu uso, não podemos 

ignorar que o termo “dissolução” também compreende o procedimento como um todo, 

englobando as fases da dissolução (enquanto causa da extinção da sociedade), a 

liquidação dos haveres e o registro da liquidação com o competente encerramento da 

sociedade e sua extinção. 
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Assim, a expressão “dissolução regular” pode também ter a acepção de 

“procedimento regular de extinção da sociedade”, quando, para assim ser considerada, 

deverão ter sido percorridos e completados todos os procedimentos e fases acima 

mencionados, ainda que por meio de um único instrumento formal.  

E a “dissolução regular” só se dará com o registro final da extinção da sociedade 

na Junta Comercial ou no órgão que lhe faça as vezes após a liquidação dos haveres da 

sociedade, pelo procedimento da liquidação do patrimônio social, conforme explanado, o 

que só ocorre com o pagamento de todos os débitos da sociedade e da satisfação de todos 

os credores.  

É importante, porém, que se mencione que a existência de credores cujos créditos 

venham a ser apurados apenas após o encerramento da liquidação, na explicação de 

Mauro Rodrigues Penteado13, não é traço indicativo de “dissolução irregular” (entendida 

esta como o procedimento complexo que culmina na extinção da sociedade).  

 

Confira-se: 

Já a Lei 6404/76, admite o encerramento da liquidação, com a consequente 

extinção da companhia, ainda que exista “credor não satisfeito” (art. 218), não 

alterando, contudo, a natureza do instituto, na medida em que apenas subtraiu 

de seu suporte fático um dos elementos que a lei e a jurisprudência de outros 

países considera relevante (o pagamento integral de todo o passivo social, com 

a satisfação completa de todos os credores). Trata-se, como já foi acentuado, 

de opção legislativa, explicável tanto por ter em mira eliminar as incertezas e 

a perpetuação de controvérsias na fase final da vida societária, quanto porque 

exercida diante de mecanismos de publicidade que a lei propicia a terceiros 

credores, cujos direitos continuam a merecer tutela após a extinção da 

sociedade.  

Os direitos e obrigações da sociedade sobre os quais exsurjam controvérsias 

ou litígios, após a sua extinção, poderão traduzir-se, segundo nossa lei 

acionária, quer em pleitos de “credor não satisfeito” contra o liquidante ou ex-

acionistas, quer em demandas entre os acionistas, o que é alvo de específica 

previsão legal (art. 218). As perdas e danos causados aos credores cuja 

recomposição caiba ao liquidante têm nesse dispositivo o reconhecimento de 

ação própria, que igualmente ampara o direito de ação dos credores contra os 

ex-acionistas para que deles se exija, individualmente, o pagamento dos 

créditos até o limite da soma recebida a título de partilha do acervo social. É 

também no artigo 218 que o ex-acionista para tal fim executado encontra 

amparo para haver dos demais a parcela que lhes couber do crédito pago. 

 

E complementa: 

A disciplina legal dos direitos e obrigações dos ex-acionistas, liquidante e 

credores não satisfeitos, após a extinção da companhia, ou seja, depois da 

dissolução do contrato plurilateral de sociedade e do desaparecimento da 

pessoa jurídica que foi por ele criada, está em harmonia com a opção legislativa 

 
13 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolução e liquidação de sociedades. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2000. p. 61-2  
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acima mencionada, que, ao admitir a subsistência de credores não satisfeitos, 

haveria, necessariamente, de a eles reconhecer direito de ação para o 

recebimento de seus créditos, durante determinado lapso prescricional, 

contado da publicidade dada à deliberação final sobre a extinção, e por via de 

consequência, o direito de ação dos sócios, para que estes ajustem entre si a 

distribuição dos valores pagos em razão de demanda proposta por terceiros 

nesse prazo. Essa tutela complementar, contudo, levou alguns autores a 

sustentar a existência de uma “quarta” fase ou momento do fenômeno 

dissolutório, a nosso ver sem razão, pois a Lei 6404/76 (a exemplo, aliás, do 

Dec.-Lei 2627/40), foi clara ao estabelecer as consequências da opção 

legislativa pela qual se inclinou. 

 

Esta “quarta” fase, citada por Mauro Penteado, foi defendida por Fran Martins14, 

que argumentava que: 

como acontece com relação ao nascimento da pessoa jurídica, a data exata de 

sua extinção pode suscitar dúvidas, em face de alguns dispositivos do Código 

Comercial. Na verdade, o artigo 352 estatui que “depois da liquidação e 

partilha definitiva, os livros de escrituração e os respectivos documentos serão 

depositados em casa de um dos sócios, que, à pluralidade de votos, se 

escolher”. Esse depósito, está em consonância com o n. 3 do artigo 10 do 

Código que manda o comerciante “conservar em boa guarda toda a 

escrituração, correspondência, e mais papéis pertencentes ao giro do seu 

comércio, enquanto não prescreverem as ações que lhe possam ser relativas”. 

Nesse sentido também se manifestou a jurisprudência através de sentença 

famosa do Juiz Macedo Soares, proferida em 8 de março de 1888, que declara 

que a guarda dos livros dos comerciantes, uma vez extinta a sociedade, tem 

por finalidade “pô-los ao alcance e disposição de quem neles tenha necessidade 

de verificar direitos que lhe compitam ou obrigações que lhe incumbam”. Ora 

esses direitos e obrigações serão reclamados depois de extinta a pessoa 

jurídica, já que a extinção se verifica com a integral liquidação do patrimônio 

social. Se, porém, tais direitos e obrigações podem ser reclamados depois da 

dissolução da sociedade, é evidente que a pessoa jurídica não desapareceu. As 

ações que porventura sejam movidas contra ex-sócios o serão em função de 

sua antiga qualidade, o que demonstra que a pessoa jurídica não se extingue 

com a dissolução da sociedade, mas apenas quando prescreverem todas as 

ações que contra a mesma possam ser intentadas. Só aí, realmente, a pessoa 

jurídica está totalmente livre de compromissos; a dissolução marca, assim, 

apenas a cessação definitiva das atividades sociais, a sua morte aparente, 

continuando essa a responder através de seus antigos sócios, pelas ações que 

lhe possam ser opostas, ações estas que só deixarão de ser oponíveis uma vez 

decorrido o prazo estatuído em lei. 

 

Não nos parece ser este último o melhor entendimento, porque a lei societária, ao 

regular as relações e ações entre ex-sócios e terceiros, assim como entre os próprios ex-

sócios, retira da sociedade a sua legitimidade passiva de figurar no polo de qualquer ação 

futura, dado que já extinta definitivamente pelo registro de seu distrato, ou pelo 

vencimento de sua existência jurídica, quando seu contrato prevê a sua constituição por 

 
14 Apud PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolução e liquidação de sociedades. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2000. p. 61-2 
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tempo determinado, ou ainda quando ocorrem quaisquer dos motivos legais para se 

declarar dissolvida uma sociedade.  

Portanto, dissolvida a sociedade por ato formal dos sócios, registrado na repartição 

pública competente (que pode ser o distrato social, alteração contratual que assim o 

estabeleça, assembleia de acionistas etc.), instaura-se a fase de liquidação e apuração dos 

haveres da sociedade.  

Se algum credor acionar a sociedade para o recebimento de seu crédito enquanto 

ainda esteja em curso essa fase procedimental, não há que se falar em extinção da 

sociedade, dado que nem sequer se encontrava finda a liquidação de haveres. Poderá ela 

(liquidação), porém, ser encerrada regularmente, desde que se deixe reservado patrimônio 

suficiente para o pagamento do referido crédito, futuramente, caso a sociedade venha a 

ser condenada. Veja-se que, nesse contexto, o liquidante será o responsável pela reserva 

dos bens para a solução do débito e, nesse caso, uma vez reservado patrimônio suficiente 

para a quitação futura deste, se de fato for ele devido, a liquidação poderá ser finalizada 

antes mesmo de julgado definitivamente o processo, encerrando-se daí a sociedade, com 

sua extinção formal pelo registro desse procedimento nos órgãos competentes.  

Caso a liquidação se dê sem a reserva de bens para solver o crédito futuramente e 

for a ação julgada contra a sociedade, já extinta, aí sim se poderá dizer que a liquidação 

foi feita de forma irregular e se poderá questionar a regularidade da própria extinção da 

sociedade, pois o débito (ou a ação que visava a constituí-lo) era existente antes do 

encerramento da liquidação. Não seriam esses créditos aqueles que a lei chama de “não 

satisfeitos”, porque estes seriam apenas aqueles que adviriam após a extinção da 

sociedade e findo o procedimento de liquidação regular.  

Assim, a figura do credor não satisfeito se faz presente, notadamente, quando no 

momento do encerramento da liquidação e da extinção formal da sociedade, os débitos 

não eram conhecidos, ou não estavam constituídos, ou mesmo não haviam sido 

reclamados.  

 

2.2 EFEITOS DA EXISTÊNCIA DE “CREDORES NÃO SATISFEITOS” APÓS O 

ENCERRAMENTO DA SOCIEDADE 

 

Como acima visto, a existência de “credores não satisfeitos”, depois de extinta a 

sociedade, não torna a dissolução irregular, quer em seu sentido estrito, quer em seu 

sentido amplo. Os procedimentos de encerramento e extinção da sociedade foram 
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corretamente realizados, mas o que ocorreu foi que, a posteriori, veio a se descobrir, ou 

a se lançar, ou veio a ser proposta ação para se exigir obrigação não existente (uma vez 

que não constituída/lançada/acionada) no momento do encerramento da liquidação e da 

extinção da sociedade. 

Tanto assim que o direito positivo brasileiro, para contemplar o direito de 

terceiros, credores, nessa situação, adota a figura do “credor não satisfeito” em 

decorrência da extinção da sociedade. É o que veremos, um pouco mais adiante, mas, 

desde já, devemos manter em mente que, nesses casos, a dissolução (tanto em sentido 

estrito como em sentido amplo) foi regular, independentemente de se constatar, a 

posteriori, que a liquidação se deu de maneira irregular. 

Essa distinção entre “dissolução regular” e “liquidação irregular” será 

fundamental na solução das hipóteses-problemas propostas para nosso estudo, pois 

veremos que a jurisprudência15 que se formou sobre o tema não se aprofunda no que se 

deve entender por “dissolução regular”, tampouco realiza a distinção acima vista – 

dissolução regular v. liquidação irregular.  

Também é fundamental para o entendimento das hipóteses-problemas a análise da 

responsabilidade tributária em face da existência de um “credor não satisfeito”16, no caso 

o fisco, e como os créditos tributários não satisfeitos, posteriormente à extinção da 

sociedade, serão ou não cobrados (e de quem). Isso porque, como defendido ao menos 

por parte da doutrina, a dissolução regular não implica, ab initio, a plena satisfação de 

todos os direitos creditórios de terceiros existentes em relação à sociedade dissolvida e 

extinta após a sua liquidação. Tanto é assim que a própria lei societária previu a figura do 

“credor não satisfeito”, dando-lhe instrumentos jurídicos (ação) para a satisfação de seu 

crédito não solvido no momento próprio: o da liquidação da sociedade. 

Modesto Carvalhosa, citado por Daniel Peixoto, ao comentar o artigo 1.110 do 

Código Civil, que trata da liquidação irregular, nos moldes acima configurados, assim 

esclarece: 

 

[...] para a leitura do dispositivo (artigo 1110 do CC) infere-se que somente 

poderá haver créditos não satisfeitos após a liquidação da sociedade dissolvida 

por erro, fraude, simulação e outros defeitos jurídicos no negócio de extinção. 

 
15 Analisada no Apêndice deste trabalho. 
16 A expressão “credor não satisfeito” aqui empregada caracteriza o sujeito ativo possuidor de um crédito 

tributário que vem a ser constituído depois da liquidação dos ativos da sociedade e de sua extinção 

devidamente registrada na Junta Comercial e da baixa de sua inscrição nas repartições públicas 

competentes. 
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A superveniência de créditos não pagos após a extinção configura, portanto, 

liquidação irregular [...].17 

 

Portanto, por meio dessa figura, criada pelo Direito Civil (“credor não satisfeito”), 

resguarda-se, de um lado, o direito do terceiro prejudicado com a liquidação irregular e, 

de outro, os sócios, que, apesar de poderem vir a ser responsabilizados pelo pagamento 

dos débitos supervenientes à liquidação, poderão sê-lo limitada ou ilimitadamente, de 

acordo com o tipo societário da sociedade extinta. 

Dessa forma, segundo as regras societárias, existem duas situações possíveis em 

caso de liquidação irregular: a) a responsabilização dos sócios de maneira ilimitada (nos 

casos dos tipos societários em que a lei estabeleça esse tipo de responsabilidade, como 

ocorre nas sociedades simples e naquelas em nome coletivo, por exemplo) e b) a 

responsabilização limitada dos sócios nos casos v.g. de sociedades limitadas, da EIRELI 

e das sociedades por ações. 

Em qualquer dos casos, porém, deve ficar claro que, de acordo com a solução dada 

pela doutrina ao interpretar a legislação, a existência de “credor não satisfeito” não indica 

que tenha havido dissolução irregular da sociedade, pois a liquidação foi finalizada e a 

sociedade encerrada (extinta). O “credor não satisfeito”, de acordo com os parâmetros 

legais, é aquele que só reclama o crédito após a finalização da liquidação, não antes. 

Enquanto aberto o procedimento de liquidação, não há que se falar em “credor não 

satisfeito” no sentido dado pela legislação em vigor, pois, nessa situação, ele já faz parte 

dos credores que deverão ser pagos pelo liquidante para finalizar a liquidação 

regularmente. 

Feito esse esclarecimento, em nossas soluções apenas apontaremos o que a lei 

societária estabelece como limite de responsabilidade para o sócio, nos casos das 

sociedades limitadas, após a extinção da sociedade, quando se verificar a existência de 

“credores não satisfeitos” (na acepção acima mencionada) e, portanto, no caso de 

“liquidação irregular” (que, repita-se, não se confunde com “dissolução irregular”).   

Essa limitação de responsabilidade está expressamente fixada no artigo 1.110 do 

Código Civil18, in verbis: 

 
17 CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao Código Civil: parte especial – do direito da empresa. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2005, v. 13, p. 484, apud PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: 

e os atos de formação, administração, reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012.  
18 No mesmo sentido é o artigo 218 da Lei das S/A, como linhas acima comentado por Mario Rodrigues 

Penteado. Confira-se: “Artigo 218. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito de exigir 

dos acionistas, individualmente, o pagamento de seu crédito, até o limite da soma por eles recebida e de 

propor contra o liquidante, se for o caso, ação de perdas e danos. O acionista executado terá direito de haver 
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Artigo 1110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a 

exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu próprio crédito, até o 

limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor, contra o liquidante, 

ação de perdas e danos. 

 

De acordo com Daniel Monteiro Peixoto,  

 

a doutrina costuma identificar nos referidos preceitos certa analogia à sucessão 

causa mortis (artigo 1997 do CC19), inclusive no tocante ao fundamento da 

responsabilização, apontando a sucessão ope legis diante da assunção de 

determinado patrimônio. Portanto, se o patrimônio social é a garantia dos 

credores, ocorrendo a sua partilha, os débitos seguem o montante partilhado 

no limite de suas forças, mesmo porque, a rigor, nem sequer poderia ter 

ocorrido a partilha sem o prévio pagamento das dívidas da sociedade.20  

 

 

No mesmo sentido, explana Modesto Carvalhosa: 

 

Havendo partilha, ocorre a sucessão. Quando há transferência do patrimônio 

da sociedade extinta para os seus antigos sócios, as dívidas daquela 

acompanham o quinhão recebido, aderindo assim ao patrimônio destes. Desta 

forma, o fundamento da responsabilidade do sócio advém do fato de que a 

importância em dinheiro, bens ou direitos recebidos por força da partilha 

integra, definitivamente, seu patrimônio. Ocorre aí a sucessão “ope legis.”21 

 

 

Assim sendo, a responsabilidade dos sócios, nesse caso específico, ou seja, nos 

casos de liquidação irregular, quando a dissolução tiver sido regular, estará embasada na 

regra societária e será com base nela que se poderá pretender responsabilizá-los,  

patrimonialmente, pela solvência dos créditos tardios, responsabilidade esta que, 

entretanto, estará limitada, ao menos como regra geral, ao montante equivalente à soma 

de seus respectivos quinhões, por eles recebidos no momento da liquidação e extinção da 

sociedade.  

A suposta irregularidade existente, portanto, está na liquidação, em si, dos ativos 

e passivos da sociedade, já que, ao contrário do que ocorre na dissolução irregular em 

 
dos demais a parcela que lhes couber no crédito pago.” In: BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 

1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm Acesso em: 23 jul.2022. 
19 “Artigo 1.997 – A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só 

respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhes coube.” In: BRASIL. Lei n. 

10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 

ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. 
20 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação, administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 515 
21 CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao Código Civil: parte especial – do direito da empresa. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2005, v. 13, p. 484, apud PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: 

e os atos de formação, administração, reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm
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sentido amplo, aqui a dissolução é completada, e a sociedade é extinta formalmente, ainda 

que um de seus procedimentos possa ser considerado, posteriormente, irregular.  

Corrobora esse entendimento o que vem prescrito no inciso VII do artigo 1.103 

do Código Civil, que determina a obrigação do liquidante de confessar a falência da 

sociedade e pedir “concordata” (este instituto hoje não existe mais e foi substituído pela 

recuperação judicial ou extrajudicial), de acordo com as formalidades prescritas para cada 

tipo de sociedade22. Isso nos faz inferir que, em tese, uma vez apurado pelo liquidante 

nomeado que os ativos da sociedade são incapazes e insuficientes para saldar todas as 

obrigações da pessoa jurídica liquidanda, a sociedade somente poderia ser liquidada pela 

falência ou por liquidação extrajudicial, determinando-se, nesse caso, o concurso de 

credores. 

A lei não dá expressamente poderes para o liquidante, ele próprio, pedir a 

autofalência, já que apenas determina a obrigação deste de confessar o estado falimentar 

da sociedade. Nesse caso, entendemos que o liquidante, para se exonerar de sua 

responsabilidade patrimonial e de, futuramente, vir a responder pelos débitos da 

sociedade irregularmente liquidada, deverá cumprir as formalidades do quanto estipulado 

no contrato social, em relação à possibilidade de requerimento de autofalência da 

sociedade, já que, embora possa representar a sociedade e praticar todos os atos 

suficientes e necessários à sua liquidação, uma vez constatada a insuficiência de bens, a 

liquidação, a rigor, não poderá prosseguir, já que não será possível a dissolução voluntária 

(por vontade dos sócios) da sociedade, sem que todos os credores estejam satisfeitos. 

Essa é a interpretação, segundo nos parece, que se deva dar quando da leitura 

conjunta do artigo 1.105 e seu parágrafo único do Código Civil23 e do inciso VII do artigo 

1.103 supramencionado. Se o liquidante não pode gravar os bens da sociedade sem 

autorização prévia dos sócios, também não pode, em rigor, pedir a autofalência da 

sociedade sem estar por aqueles, da mesma forma, autorizado. 

 
22 “VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas 

para o tipo de sociedade liquidanda.” In: BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código 

Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. 

23  “Art. 1.105. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua 

liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação. Ver tópico (502 

documentos) Parágrafo único. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social, ou pelo voto da 

maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, 

salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar 

a liquidação, na atividade social.”  In: BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código 

Civil, cit. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Reforçando essa ideia, temos o dever do liquidante, previsto no art. 1.103, V, do 

CC,  de “exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a 

integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da 

responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, 

repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente”. 

Esse seria, portanto, o limite da responsabilidade dos sócios no momento da liquidação 

para que esta possa ser regularmente finalizada. 

Dessa forma, concluído o processo de liquidação da sociedade e cumpridas todas 

as suas finalidades, opera-se a extinção da pessoa jurídica com a aprovação das contas do 

liquidante e o arquivamento do ato de aprovação perante o órgão de registro público 

competente. É nesse momento, então, que se extingue, de fato e de direito, a personalidade 

jurídica da sociedade e se desfaz o contrato ulteriormente mantido entre os sócios, aquele 

que outrora deu nascimento à pessoa jurídica agora extinta.   

Assim, a dissolução social regular, enquanto procedimento complexo, não 

prescinde da efetiva liquidação e apuração de haveres e do pagamento de todos os 

passivos da sociedade existentes e conhecidos até a data em que esta se ultimar24. 

 

Conclusões: 

 

            a) “dissolução irregular” não se confunde com “liquidação irregular”;  

 

b) a situação de existirem “credores não satisfeitos” se faz presente, notadamente, 

quando, no momento do encerramento da liquidação e da extinção formal da 

 
24 “2.  Nesse contexto, os julgados mais recentes do STJ afirmam que a legislação societária, a doutrina 

e a jurisprudência registram que o distrato social é apenas uma das fases (in casu, a primeira) do 

procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial. Após o distrato, procede-se ainda à 

liquidação, ou seja, à realização do ativo   e   pagamento do passivo (e eventual partilha de bens 

remanescentes, em sendo o caso), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica.  (REsp 

1.650.347/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/6/2017; AgInt nos EDcl no AgRg 

no REsp 1.552.835/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/9/2016; (AgRg no AREsp 

829.800/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016). 

3. O simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se 

esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da 

sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de 

todos os seus débitos. 

4.  Embargos de Declaração acolhidos, para dar parcial provimento ao Recurso Especial da embargante e 

anular o acórdão de segunda instância para, em continuação do julgamento do recurso interposto pela 

Fazenda Nacional, prosseguir o Sodalício de origem na análise do preenchimento dos demais requisitos 

para o redirecionamento pretendido”. (EDcl no REsp 1694691 / SP 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 

2017/0193339-9 – Ministro Herman Benjamin – DOU 19/12/2017.  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10662419/art-1103-inc-v-do-codigo-civil-lei-10406-02
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sociedade, os débitos não eram conhecidos, ou não estavam constituídos, ou 

mesmo não haviam sido reclamados.  

 

c) o fato de o artigo 1.110 do CC prever apenas a  forma de liquidação dos débitos 

de credores tardios, ou seja, aqueles que não tiveram seus créditos satisfeitos em 

momento ulterior à extinção da sociedade, por não tê-los habilitado 

tempestivamente (no procedimento de liquidação), e não determinar, ao mesmo 

tempo, a irregularidade da extinção da sociedade, ou a nulidade, ou anulabilidade 

do ato de seu registro no órgão competente, faz-nos concluir que, em tese, a 

“dissolução” (como procedimento complexo) foi regular, gerando como 

consequência a validade e a eficácia plena do encerramento da sociedade25.  

 

Assim, a existência de credores não satisfeitos depois de ultimada e registrada a 

liquidação, com a extinção da personalidade jurídica da sociedade, não torna, por si só, 

irregulares a dissolução e a extinção da sociedade. 

 

3 APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA 

LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA PARA UMA PRIMEIRA PROPOSTA DE 

RESPOSTA AOS CASOS HIPOTÉTICOS ANALISADOS 

 

Diante de tudo o que foi analisado até aqui e das premissas até agora 

apresentadas, com base na doutrina e na legislação vigentes, passaremos a analisar as 

hipóteses-problemas que são objeto da nossa pesquisa. 

Não esqueçamos, contudo, que nosso trabalho tem o escopo único de analisar as 

questões relativas às sociedades empresárias constituídas sob a forma de sociedade 

limitada e que não estamos aqui tratando das sociedades anônimas nem dos demais tipos 

de sociedade, sejam elas simples ou em comandita por ações. 

 

 
25 A única consequência da liquidação irregular diz respeito aos bens da sociedade que foram partilhados 

entre os sócios na liquidação dos haveres. Estes deverão “retornar” ao patrimônio da sociedade extinta, 

como se liquidação ainda houvesse, para serem utilizados no pagamento dos credores não satisfeitos, quase 

como ocorre na falência, em que a habilitação tardia dos credores faz com que eles tenham seus créditos 

satisfeitos depois dos demais, habilitados tempestivamente. 
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3.1 AS SOLUÇÕES DAS HIPÓTESES-PROBLEMAS DADAS PELA DOUTRINA AO 

INTERPRETAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

Por meio da utilização do método de resolução de problemas, passaremos a 

analisar as questões formuladas na introdução deste trabalho, que são novamente 

reproduzidas abaixo. Serão apresentadas as soluções que a doutrina oferece ao interpretar 

a legislação vigente. 

 

Eis as duas hipóteses-problemas: 

 

a) O “distrato social” foi firmado pelos sócios e registrado na Junta Comercial, 

e a sociedade foi encerrada de maneira regular. Nesse específico caso, o 

procedimento de dissolução da sociedade (em sentido amplo) deu-se 

integralmente – dissolução (em sentido estrito) + liquidação e apuração de 

haveres + encerramento e registro da extinção da sociedade na Junta 

Comercial com a baixa da sua inscrição nos órgãos de registro competentes 

(federais, estaduais e municipais). Todavia, após o encerramento formal da 

sociedade e sua extinção perante todos os órgãos públicos necessários, 

verifica-se a existência de débito tributário, que não fora lançado ao tempo 

em que a sociedade tinha personalidade jurídica e era desconhecido ao 

tempo da liquidação e do encerramento e extinção da sociedade. Ao efetuar 

o lançamento de ofício, a Fazenda Pública não faz acusação de sonegação 

fiscal, ou seja, não existe acusação de dolo na falta de pagamento do tributo 

por parte da sociedade agora extinta.  

b) O “distrato social” foi firmado pelos sócios e registrado na Junta Comercial, 

e a sociedade foi encerrada de maneira regular. Nesse caso hipotético, o 

procedimento de dissolução da sociedade (em sentido amplo) deu-se 

integralmente – dissolução (em sentido estrito) + liquidação e apuração de 

haveres + encerramento e registro da extinção da sociedade na Junta 

Comercial com a baixa da sua inscrição nos órgãos de registro competentes 

(federais, estaduais e municipais). Todavia, após o encerramento formal da 

sociedade e sua extinção perante todos os órgãos públicos necessários, 

verifica-se a existência de débito tributário, que não fora lançado ao tempo 

em que a sociedade tinha personalidade jurídica e era desconhecido ao 
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tempo da liquidação e do encerramento e extinção da sociedade. Todavia, 

neste caso, diferentemente do anterior, ao lançar o tributo, a Fazenda Pública 

afirma, textualmente, que houve a prática de sonegação fiscal, ou seja, existe 

acusação de dolo na falta de pagamento do tributo por parte da sociedade 

agora extinta.  

 

Essas são basicamente as situações hipotéticas que serão analisadas. 

Averiguaremos, em cada caso, (i) se é possível exigir o crédito tributário dos sócios, (ii) 

em que casos isso seria possível, (iii) se seria exigido de qualquer sócio ou somente do 

administrador (sendo ele sócio ou não da sociedade), (iv) qual é a responsabilidade do 

liquidante em cada uma das hipóteses, (v) se o patrimônio pessoal do sócio, administrador 

ou não, responde pelo débito tributário e (vi) em quais casos e em que limites isso se 

daria.  

Nas soluções apresentadas, analisaremos a responsabilidade tributária tal qual se 

encontra plasmada no Código Tributário Nacional e também aquela decorrente das regras 

societárias estabelecidas hoje no Código Civil Brasileiro e na Lei das S/A, especialmente 

as que regem as sociedades limitadas, foco do nosso trabalho. 

 

3.1.1 Solução da hipótese-problema “a”: lançamento extemporâneo do crédito 

tributário sem acusação de dolo, fraude ou simulação 

Iniciemos, agora, a análise da primeira hipótese-problema, que assim se apresenta: 

 

a) O “distrato social” foi firmado pelos sócios e registrado na Junta Comercial, 

e a sociedade foi encerrada de maneira regular. Nesse específico caso, o 

procedimento de dissolução da sociedade (em sentido amplo) deu-se 

integralmente – dissolução (em sentido estrito) + liquidação e apuração de 

haveres + encerramento e registro da extinção da sociedade na Junta 

Comercial com a baixa da sua inscrição nos órgãos de registro competentes 

(federais, estaduais e municipais). Todavia, após o encerramento formal da 

sociedade e sua extinção perante todos os órgãos públicos necessários, 

verifica-se a existência de débito tributário, que não fora lançado ao tempo 

em que a sociedade tinha personalidade jurídica e era desconhecido ao 

tempo da liquidação e do encerramento e extinção da sociedade. Ao efetuar 
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o lançamento de ofício, a Fazenda Pública não faz acusação de sonegação 

fiscal, ou seja, não existe acusação de dolo na falta de pagamento do tributo 

por parte da sociedade agora extinta. 

 

Importante notar que é premissa de nossa hipótese que a dissolução, enquanto 

procedimento complexo, se deu de maneira regular, pois a liquidação foi realizada e a 

sociedade foi encerrada, de maneira formal, no órgão de registro competente, com a baixa 

de sua inscrição nas esferas fiscais necessárias. Portanto, como visto nos tópicos 

anteriores, não há que se falar em dissolução irregular, mas, sim, em dissolução regular.  

A “irregularidade”, portanto, vem a se caracterizar posteriormente ao encerramento 

e extinção da sociedade, com a descoberta de créditos tributários que não foram lançados 

quando a sociedade ainda se encontrava ativa ou que são frutos de atos praticados pelo 

liquidante enquanto exercia tal mister e que só foram constituídos depois de finalizada a 

liquidação. Esse fato torna o procedimento específico de “liquidação e apuração de 

haveres” supostamente irregular pela existência de um “credor não satisfeito”, conforme 

acima descrevemos, mas não afeta a dissolução da sociedade, que se mantém hígida para 

efeitos legais. Em suma: a liquidação pode ser considerada irregular, mas a dissolução 

continua a ser regular. Essa, portanto, é a posição doutrinária até aqui vista, à qual nos 

filiamos. 

Assim, passemos a analisar a questão, inicialmente, sob a ótica da responsabilidade 

civil (e não ainda tributária) dos sócios. 

 

3.1.1.1 A responsabilidade civil dos sócios na liquidação da sociedade diante da 

liquidação irregular – análise do artigo 1.110 do Código Civil 

 

Neste trabalho, não pretendemos adentrar, especificamente, o tema da 

responsabilidade civil dos sócios na solvência de dívidas não tributárias (privadas); por 

esse motivo, apenas teceremos breves comentários a seu respeito. 

Essa análise se faz necessária, todavia, ainda que apenas superficialmente, para 

verificar se tal norma (artigo 1.110 do CC), que cuida, inicialmente, da responsabilidade 

civil dos sócios e do liquidante, é aplicável também a créditos e credores tributários, vale 

dizer, ao fisco.  
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Trataremos do tema da responsabilidade dos sócios (administradores ou não) e do 

liquidante em relação às dívidas tributárias em tópico específico, pois é esse o escopo, 

propriamente dito, de nosso trabalho. 

Inicialmente, verificamos, que a limitação e a responsabilidade civil dos sócios 

depois de extinta a sociedade estão expressamente fixadas no artigo 1.110 do Código 

Civil26, in verbis:  

 

Artigo 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a 

exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu próprio crédito, até o 

limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor, contra o liquidante, 

ação de perdas e danos. 

 

Como já mencionamos, no dizer de Daniel Peixoto, “se o patrimônio social é a 

garantia dos credores, ocorrendo a sua partilha, os débitos seguem o montante partilhado 

no limite de suas forças, mesmo porque, a rigor, nem sequer poderia ter ocorrido a partilha 

sem o prévio pagamento das dívidas da sociedade”27
.  

Fica claro que, para as dívidas não tributárias (privadas, portanto), o Código Civil 

prevê a responsabilização dos sócios quando estes tenham recebido acervo da sociedade 

após o procedimento de liquidação e encerramento da sociedade. 

A responsabilidade aqui é objetiva, segundo nosso entendimento, pois prescinde 

de prova de culpa ou dolo dos sócios. O simples fato de terem eles recebido um 

patrimônio que, em rigor, não deveria ter sido partilhado – se os credores não satisfeitos 

se tivessem habilitado, tempestivamente, quando da instauração do procedimento de 

liquidação – faz com que esse patrimônio, distribuído aos sócios, não pudesse ter tido tal 

destino. 

Entendemos ser essa a ratio legis da mencionada norma legal, uma vez que, se 

conhecidos os débitos ao tempo da liquidação, o seu resultado seria outro, e aqueles bens 

que foram distribuídos seriam utilizados para a solvência desses débitos, não conhecidos 

ou existentes à época. 

 
26 Vai no mesmo sentido o artigo 218 da Lei das S/A, como linhas acima comentado por Mario Rodrigues 

Penteado. Confira-se: “Artigo 218. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito de exigir 

dos acionistas, individualmente, o pagamento de seu crédito, até o limite da soma por eles recebida e de 

propor contra o liquidante, se for o caso, ação de perdas e danos. O acionista executado terá direito de haver 

dos demais a parcela que lhes couber no crédito pago.” In: BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 

1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm Acesso em: 23 jul.2022. 

27 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação, administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 515 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm
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Portanto, a responsabilidade na restituição dos bens recebidos pelos sócios e na 

sua utilização para a solvência dos créditos dos credores tardios, e não satisfeitos, é 

objetiva, sendo meramente uma questão patrimonial que não demanda nem a prova do 

dano nem a identificação do responsável pelo evento. Existindo credores não satisfeitos 

e patrimônio distribuído, este deverá ser utilizado para a solvência daqueles débitos. 

Mas e se não houver bens distribuídos? 

Nesse caso, entendemos que os credores não satisfeitos dividirão o risco 

empresarial com os sócios e se sujeitarão às perdas patrimoniais próprias de qualquer 

negócio. Sem a prova de que os sócios agiram de má-fé ao extinguir a sociedade e de que 

houve desvio patrimonial quando da liquidação dos haveres, ou mesmo de bens da 

sociedade a terceiros, em prejuízo da solvência dos credores da sociedade, ainda que 

tardios, não há como se pretender que os bens pessoais dos sócios respondam por dívidas 

da sociedade.  

Tal limitação vem das próprias regras societárias estabelecidas pelo Código Civil 

(artigo 1.05228) para as sociedades empresárias constituídas sob a modalidade de 

responsabilidade limitada e pelo Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919, que foi 

revogado pelo Código Civil de 2002, o qual criou tal tipo societário, ainda na vigência do 

Código Civil de 1916. 

A não responsabilidade dos sócios, portanto, pelas obrigações da sociedade 

limitada é a regra geral para esse tipo societário. Há ainda a previsão normativa expressa 

de que eles responderão solidariamente pelas dívidas, caso o capital social não esteja 

integralizado, na forma do artigo 1.052 in fine do Código Civil.  

Existem outras exceções, vale dizer, outras situações nas quais os sócios poderão 

também ser responsabilizados com seus patrimônios pessoais pelas obrigações da 

sociedade29, mas, como acima dito, não é o escopo deste trabalho tratar delas, sendo 

apenas referenciadas em nota de rodapé. 

 
28 “Art. 1.052: Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” In: BRASIL. Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 

8, p. 1-74, 11 jan. 2002. 

29 Esse tema é bem desenvolvido por Amanda Resende Costa e Thaís Gladys Burnett, em artigo ora 

transcrito com a intenção apenas de mencionar e exemplificar algumas exceções à regra do artigo 1.052 do 

Código Civil. Se não vejamos: “De acordo com o artigo 1.052 do Código Civil2, a responsabilidade de cada 

sócio, na sociedade limitada, é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela 

integralização do capital social. Assim, se o capital social da empresa estiver totalmente integralizado, os 

sócios não terão responsabilidade perante terceiros, respondendo somente até o valor das suas cotas, já 

integralizadas. Por outro lado, se o capital não estiver integralizado, total ou parcialmente, todos os sócios 

responderão solidariamente pela sua integralização. Em sendo solidária, é importante destacar, que não há 
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Todavia, vale mencionar que, como regra geral, e salvo menção expressa em 

contrário, em quaisquer situações, os sócios só responderão subsidiariamente à sociedade 

empresária depois de exaurido o patrimônio da sociedade, e em casos bem delimitados 

pela própria norma societária. A possibilidade de ingresso no patrimônio pessoal dos 

 
benefício de ordem, ao passo que, ainda que o sócio inadimplente possua bens, os demais sócios poderão 

ser obrigados a saldar a diferença da integralização do capital daquele sócio que deixou de adimplir com a 

sua cota parte. Entretanto, tal regra comporta algumas exceções, em que os sócios da sociedade limitada 

responderão subsidiária, porém ilimitadamente, pelas obrigações sociais. A primeira delas, disposta no 

artigo 1.080 do Código Civil3, diz respeito a deliberações infringentes do contrato ou da lei. Assim, os 

sócios que contribuírem com seu voto, para uma deliberação que implique em infração legal ou em 

desrespeito ao Contrato Social, responderão de forma ilimitada4. Ainda nesse sentido, a disposição do artigo 

1.059 do Código Civil, também obriga o sócio a repor os lucros e as quantias retiradas, quando distribuídas 

nos exercícios em resultados negativos5. Outra exceção, com previsão no artigo 50 do Código Civil6, trata-

se da desconsideração da personalidade jurídica. Neste caso, com o abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, poderá os sócios serem 

responsabilizados ilimitadamente. A desconsideração da personalidade jurídica, de igual modo, poderá ser 

aplicada com base no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor7, que autoriza a desconsideração 

quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou 

ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social e, bem assim, em caso de falência, estado de 

insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração. Além disso, 

vale destacar, que a Justiça do Trabalho, baseada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana 

e ainda na natureza alimentar do crédito trabalhista, igualmente têm, em diversos julgados, desconsiderado 

a limitação e redirecionado execuções à sócios de empresas limitadas, caracterizando-se como mais uma 

exceção. Como bem ressaltado por Marcelo Bertoldi, tal exceção "trate-se, portanto, de uma construção 

jurisprudencial, sem respaldo nas regras atinentes à limitação da responsabilidade dos sócios da sociedade 

limitada8". À título de exemplo, podemos citar decisão recente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

região, vejamos: "Frisa-se que o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa devedora 

insolvente é medida que atende aos ditames do ordenamento jurídico, sinalando-se que, no processo do 

trabalho, não se admite que os créditos do trabalhador fiquem a descoberto enquanto os sócios da empresa 

empregadora livram seus bens pessoais da execução, mesmo se tratando de sociedade por quotas 

de responsabilidade limitada, quando é indiscutível que se beneficiaram da força de trabalho despendida 

pelo empregado. Assim, a insuficiência de recursos e bens da empresa para garantia da execução autoriza 

o redirecionamento dos atos executórios contra os sócios da empresa devedora à época da vigência do 

contrato de trabalho do exequente. Sendo assim, a execução deve ser redirecionada contra o sócio 

administrador Naum Gendelmann, porquanto a documentação trazida aos autos pelo exequente comprova 

essa condição. (TRT-4 - AP: 00216233520155040010, Data de Julgamento: 23/03/2020, Seção 

Especializada em Execução)" Notas de rodapé: 3 Art. 1.080 do Código Civil: As deliberações infringentes 

do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram. 4 Direito 

de empresa [livro eletrônico]: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil /Alfredo de Assis 

Gonçalves Neto. -- 6. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 5 Direito de empresa [livro eletrônico] 

: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil /Alfredo de Assis Gonçalves Neto. -- 6. -- São Paulo: 

Thomson Reuters Brasil, 2019. 6 Art. 50 do Código Civil: Em caso de abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, 

ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de 

certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou 

de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 7 Art. 28 do Código do Direito 

do Consumidor: O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento 

do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação 

dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado 

de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 

BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso avançado de direito comercial [livro 

eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. In: COSTA, Amanda Resende; BURNETT, 

Thaís Gladys. Responsabilidade dos sócios em uma sociedade limitada. Migalhas, 5 out. 2020. Disponível 

em: < https://www.migalhas.com.br/depeso/334289/responsabilidade-dos-socios-em-uma-sociedade-

limitada>. Acesso em: 10 out. 2021. 

https://www.migalhas.com.br/depeso/334289/responsabilidade-dos-socios-em-uma-sociedade-limitada
https://www.migalhas.com.br/depeso/334289/responsabilidade-dos-socios-em-uma-sociedade-limitada
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sócios existe, mas é excepcional, e vem prevista no Código Civil, nos casos determinados 

em seu artigo 1.02430, que é regra geral aplicável a todos os tipos societários. 

Concluindo, portanto, nesse tipo específico de sociedade empresária, a 

responsabilidade dos sócios, como regra geral, é limitada ao capital social integralizado. 

Estando este integralizado à época do encerramento e liquidação de haveres da sociedade, 

e não havendo qualquer infração à lei ou ao contrato social por parte dos sócios no 

procedimento de dissolução, uma vez não tendo sido entre eles partilhados bens, verifica-

se a impossibilidade de os credores alcançarem o patrimônio pessoal dos sócios para 

solver dívidas que eram da sociedade extinta, ainda e especialmente nos casos em que 

tais credores sejam tardios. 

 

3.1.1.2 A responsabilidade civil do liquidante nos casos do artigo 1.110 do CC perante os 

credores não satisfeitos 

 

Reiteramos, aqui, que o objetivo de nosso trabalho é perquirir a responsabilidade 

tributária, e não civil, quer dos sócios, quer do liquidante, perante a existência de credores 

não satisfeitos. Portanto, mais uma vez, salientamos que apenas trataremos 

superficialmente o assunto aqui em análise, dado que a discussão que nos interessa de 

fato não é esta (responsabilidade civil). 

Colocada a responsabilidade dos sócios como sendo objetiva (conforme tópico 

anterior), agora nos cabe averiguar qual é a responsabilidade civil do liquidante em face 

da existência de credores não satisfeitos. 

A responsabilidade do liquidante, ao contrário do que ocorre com a dos sócios, 

parece-nos ser subjetiva, pois, para que ele venha a responder pelos referidos débitos, 

haverá a necessidade da prova efetiva do dano e de que há nexo causal entre a sua conduta 

e o resultado – aos terceiros, credores tardios, pelo não pagamento de seus créditos. 

Veja-se que o artigo 1.110 do CC menciona que os credores poderão acionar o 

liquidante por perdas e danos, conferindo-lhes o direito de ação contra ele. Portanto, neste 

caso, deverão demonstrar, segundo nos parece, que houve culpa, negligência ou mesmo 

 
30 “Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão 

depois de executados os bens sociais.” In: BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 

Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. 
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dolo na sua administração, enquanto no desenvolvimento de seu mister como liquidante. 

Caso contrário, ele não poderá ser responsabilizado por não ter dado causa ao prejuízo 

(não pagamento) dos credores não satisfeitos. 

A premissa que aqui se discute, lembremos, é que, ao tempo da liquidação, os 

créditos não eram conhecidos nem mesmo existentes. Portanto, em um primeiro olhar, 

não poderia o liquidante ser responsabilizado por algo de que não tinha efetivo 

conhecimento, ou que ainda nem sequer existia como dívida constituída. 

É o que estabelece o artigo 927 do Código Civil, quando menciona:  “Aquele que, 

por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo 

único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 

Tendo em vista que o artigo 1.110 do CC não cuida da responsabilidade objetiva 

em relação ao liquidante nem a estabelece de maneira expressa para implicação da sua 

responsabilização, defendemos que só mediante a prova de sua culpa ou dolo na condução 

do procedimento de liquidação é que poderá ele ser responsabilizado pelas dívidas não 

liquidadas. 

Mas em que limite? Somos da opinião que, embora o dano causado possa ser 

quantificado como sendo o valor da dívida não liquidada, se houver sido distribuído 

patrimônio da sociedade aos sócios, o valor total do patrimônio distribuído deverá ser o 

limite da sua responsabilidade, se sua conduta tiver sido apenas culposa. Isso se justifica 

porque é esse montante que seria passível de estar disponível quando da liquidação de 

haveres da sociedade para a solvência desses credores, caso não tivesse sido ele 

distribuído aos sócios31. Entendemos que o liquidante poderia ter direito de regresso 

contra os sócios, ou poderia ainda chamá-los à lide para que devolvessem tal patrimônio, 

a fim de que os credores não satisfeitos pudessem ser pagos na exata proporção desse 

patrimônio distribuído, em concurso de credores. Concluindo, em nosso entendimento, 

tal patrimônio seria o limite de sua responsabilidade.  

Caso inexistissem bens distribuídos aos sócios, seria discutível afirmar que o 

liquidante poderia ser responsabilizado com seu patrimônio pessoal se, de fato, só tivesse 

 
31 “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.” In: BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 

jan. 2002. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art186
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concorrido com culpa para tal inadimplemento. Isso porque não haveria, à época da 

liquidação, patrimônio suplementar em nome da sociedade para a liquidação dos débitos 

tardios e, portanto, a sociedade não disporia de bens suficientes, já naquela data, para a 

liquidação de todos os seus débitos, impondo-se lhe eventual declaração de seu estado 

falimentar.  

Vale lembrar, porém, que, no caso em exame, os débitos não existiam, ou nem 

sequer eram conhecidos, e, dessa forma, não haveria justificativa plausível nem mesmo 

interesse processual em se pretender declarar a falência da sociedade, tendo sido os bens 

existentes à época suficientes para liquidar o passivo conhecido e tempestivamente 

habilitado, tanto que a liquidação foi encerrada e a dissolução se deu de maneira regular. 

Convém repetir, todavia, que não é objeto de nosso trabalho aprofundar esse 

questionamento. Cabe-nos, aqui, somente lançar nosso olhar sobre o tema. 

De outra monta, parece-nos que a responsabilidade do liquidante poderia ir além, 

se ficasse demonstrado que sua conduta no exercício de seu cargo foi dolosa e que seu 

ato possibilitou o desvio de patrimônio, impossibilitando a liquidação dos débitos dos 

credores não satisfeitos. Nesse caso, entendemos que sua responsabilidade poderia ser 

superior ao valor do montante distribuído aos sócios, se tal patrimônio fosse insuficiente 

ou mesmo inexistente. Nessa situação, o patrimônio pessoal do liquidante poderá ser 

afetado para responder pelo efetivo prejuízo causado (valor das dívidas dos credores não 

satisfeitos, caso não houvesse patrimônio distribuído, ou pela diferença apurada entre o 

valor distribuído aos sócios e o montante total das dívidas não liquidadas 

tempestivamente).  

Deixamos, porém, de ir além dessas poucas opiniões sobre a questão, já que não 

é escopo de nosso trabalho perquirir a fundo sobre situações hipotéticas diversas daquelas 

que nos propusemos tratar neste momento, e por haver inúmeras situações fáticas que 

demandariam análise caso a caso.  

Por esse motivo, não nos aprofundamos nesse tema e nos satisfaremos em suscitar 

aqui apenas algumas dúvidas e possíveis soluções para situações pontuais que, por si sós, 

já demonstram a real complexidade e extensão do estudo que se faz necessário quando se 

quer tratar da responsabilidade de terceiros em face do encerramento de uma sociedade.  
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3.1.1.3 Uma primeira análise sobre a possibilidade ou não de aplicação do artigo 1.110 

do CC também às dívidas tributárias 

 

Como até aqui se demonstrou, foi analisada a regra do artigo 1.110 do CC sob a 

ótica da responsabilidade civil dos sócios e do liquidante, bem como sua aplicação aos 

créditos de natureza privada. 

Agora, deveremos começar a indagar se, no caso específico da hipótese-problema 

aqui colocada, ou seja, de liquidação irregular, quando a dissolução foi regular, e tendo 

agora o fisco como credor não satisfeito, poderão os sócios e o liquidante ser 

responsabilizados pela solvência desses débitos tributários com base nessa regra 

societária (artigo 1.110 do CC).  

Deixaremos para analisar mais adiante as hipóteses de responsabilidade tributária 

específica do administrador (sócio ou não), pois aqui cuidaremos apenas, por ora, da 

responsabilidade tributária dos sócios e do liquidante da sociedade extinta, já que a norma 

do artigo 1.110 CC responsabiliza essas pessoas pelos créditos não satisfeitos e tardios, 

sem perquirir sobre a qualidade ou responsabilidade do administrador, sócio ou não da 

sociedade. 

Para isso, teremos de percorrer o iter normativo, a fim de verificar se a norma do 

artigo 1.110, do CC, tem aplicação imediata também aos débitos de natureza tributária.  

Iniciemos, então, lembrando que, na perspectiva da sociedade, segundo diz Daniel 

Monteiro Peixoto32,  

 

[...] uma vez integralizado o capital, não há que se falar em derivação de 

responsabilidade. Nesta circunstância, a “limitação de responsabilidade” 

designa a característica pela qual naquele tipo societário, a única pessoa que 

poderá ser chamada a pagar os débitos é a própria sociedade. O vocábulo 

“limitação”, desse modo, aparece no sentido de que a responsabilidade fica 

restrita à esfera da sociedade. O referencial para a aplicação do termo 

“limitação”, desse modo, deixa de ser o sócio e passa a ser a sociedade. Da 

perspectiva do sócio, não há responsabilidade alguma. 

 

Segundo Fabio Ulhoa Coelho33,  

 

[...] justifica-se a sistemática de submeter as perdas dos sócios ao limite do 

investimento, transferindo o prejuízo para os credores da sociedade, na medida 

 
32 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação, administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 224. 
33 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. v. 2, p. 28, apud PEIXOTO, Daniel Monteiro. 

Responsabilidade tributária: e os atos de formação, administração, reorganização e dissolução de 

sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 233 
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em que ao direito positivo cabe, por meio do controle dos riscos, motivar os 

empreendedores na busca de novos negócios.  

 

              O limite desse risco é o próprio capital social integralizado, que, na perspectiva 

da sociedade em relação ao terceiro, tem nele a garantia de solvabilidade das suas dívidas 

e obrigações. Assim, o risco de solvabilidade é repassado à sociedade (entendida esta 

como a coletividade de pessoas externas à pessoa jurídica), uma vez que se visa a 

incentivar o empreendedorismo. 

Portanto, analisando-se as sociedades limitadas, que é a nossa hipótese-problema, 

temos que a limitação da responsabilidade dos sócios é o capital social a integralizar e, 

caso este esteja integralizado, não há que se falar em cobrança de dívidas sociais do sócio, 

pretendendo-se com isso alcançar o seu patrimônio, salvo nos casos previstos no artigo 

1.110 do Código Civil para as dívidas privadas, e somente nos casos em que o patrimônio 

da sociedade tenha sido a eles distribuído posteriormente à finalização do procedimento 

de liquidação.  

É importante ressaltar, porém, que as regras societárias cuidam da configuração e 

dos limites da responsabilidade por tipo societário, limitando o risco do empreendedor 

em função do modelo que este escolher para desenvolver a sua atividade34. 

Já as regras tributárias, por sua vez, tratam da possibilidade de cobrança pela 

Fazenda Pública do crédito tributário e de sua solvabilidade, excepcionando ou não os 

limites da barreira societária e do tipo societário. 

 

3.1.1.3.1 Primeira hipótese: o Artigo 1.110 do CC é autoaplicável às dívidas tributárias 

 

Demonstrada a responsabilidade limitada dos sócios ao capital social 

integralizado, como regra geral para as sociedades constituídas sob essa forma, e sem 

adentrar as exceções que a própria lei prevê, resta-nos agora analisar a possibilidade, ou 

não, de se aplicar a norma societária do artigo 1.110 do CC às dívidas tributárias e, em 

caso positivo, tratar de sua aplicação, isto é, saber se é automática ou se necessita de 

norma de hierarquia complementar. 

Se se entender que existe a possibilidade de aplicar norma de caráter societário 

para a cobrança de débitos fiscais, sem que haja uma norma de responsabilidade tributária 

 
34 Como já analisado, as sociedades por cujas dívidas os sócios respondem de maneira limitada, em nosso 

direito, são as sociedades limitadas, previstas nos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil, e as sociedades 

anônimas, reguladas pela Lei n. 6.404/76, que não são objeto de nosso estudo. 
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(lei complementar) para lhe dar suporte, com base na ideia de que se trataria de uma 

dívida e de uma responsabilidade meramente patrimonial (e não tributária), então a norma 

do artigo 1.110 do CC seria aplicável também às dívidas tributárias, não só às de natureza 

privada.  

Isso porque essa norma, ao prever a responsabilidade patrimonial dos sócios em 

caso específico de liquidação irregular, não distingue nem especifica o tipo de credor não 

satisfeito (se privado ou não) e não diferencia o tipo de dívida, se de natureza privada ou 

tributária. Por esse motivo, seria defensável a tese de que não há necessidade de regra 

tributária (de natureza complementar, como se verá a seguir) para dar ao fisco o direito 

de ingressar com ação diretamente contra os sócios para reclamar seu crédito, porque se 

trataria de uma responsabilidade meramente patrimonial dos sócios, não tributária.  

Nesse caso, a regra se aplicaria independentemente da existência de regra de 

responsabilidade tributária, porque o Estado seria tratado como um “credor não satisfeito” 

qualquer, igualando-se ao credor com débito privado, e seu crédito poderia ser executado 

da mesma forma que se executaria uma dívida privada.  

Em assim se entendendo, poder-se-ia sustentar, inclusive, que a execução fiscal 

deveria ser proposta diretamente contra os sócios (e aqui qualquer deles), com base em 

sua responsabilidade patrimonial, sem nenhum outro questionamento, já que a norma 

societária do artigo 1.110 do CC confere aos credores não satisfeitos o direito de ação 

contra os sócios e contra o liquidante para deles reaver o patrimônio entre eles partilhado, 

a fim de que este sirva para saldar as dívidas da sociedade já extinta.  

Desta forma, não estaria o direito do fisco suportado em ato ilícito, mas em norma 

de caráter societário e patrimonial simplesmente. Essa seria uma possível solução para a 

aplicação da regra do artigo 1.110 do CC, de maneira coerente com a responsabilidade 

por ela imposta aos sócios, que é limitada ao patrimônio distribuído.  

Não nos parece, porém, ser esta a melhor interpretação que se deva dar à norma, 

pois, segundo entendemos, o artigo 1.110 do CC não se aplica automaticamente às dívidas 

tributárias. Por se tratar de norma de caráter ordinário, como tal, não poderia excepcionar 

regra especial que se encontra plasmada no Código Tributário Nacional. Tal regra 

ordinária somente poderia ser aplicável se norma de hierarquia complementar lhe desse 

suporte fático legal, sob pena de se estar criando nova hipótese de responsabilidade 

tributária, o que é vedado pelo artigo 146 da Constituição Federal. Nesse caso, como 

veremos adiante, o crédito tributário poderia ficar sem liquidação e se extinguiria como 

outro qualquer, em face da extinção do sujeito passivo da obrigação. 
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A seguir, teceremos algumas breves considerações sobre a responsabilidade 

tributária tal qual vem disposta em nossa legislação, para entender por que defendemos a 

ideia de que, em um primeiro momento, sem uma regra de hierarquia complementar, o 

artigo 1.110 do CC não seria autoaplicável ao crédito tributário. 

 

3.1.1.3.1.1 A responsabilidade tributária como norma geral de Direito Tributário e a sua 

hierarquia complementar 

 

Inicialmente, para podermos falar em “responsabilidade tributária” de terceiros e 

verificar se a norma do artigo 1.110 do CC pode ser aplicada às dívidas de caráter 

tributário, como acima se questiona, necessitamos compreender o que vem a ser ela e 

quais as normas que regem essa figura em nosso ordenamento.  

Após essa delimitação e sistematização legal, poderemos entender como as 

pessoas a quem essa responsabilidade é atribuída serão (ou não) afetadas pela 

inadimplência do sujeito passivo da obrigação tributária que, para efeitos do nosso estudo, 

é a sociedade, pessoa jurídica definida pela lei como contribuinte realizador do fato 

gerador da hipótese de incidência do tributo. 

Lembremos que as normas gerais de Direito Tributário são aquelas que orientam 

o exercício da tributação e devem ser aplicadas e cumpridas por todos os entes tributantes, 

assim como pelos contribuintes e responsáveis legais. 

Como sabemos, o Código Tributário Nacional (CTN) foi recepcionado pela 

Constituição de 1988 com hierarquia de lei complementar justamente por trazer normas 

que se amoldam a tal função. Isso pode ser comprovado ao se analisar o capítulo II do 

Código, que traz a disciplina das Normas Gerais de Direito Tributário, ao estabelecer a 

Legislação Tributária, a Obrigação Tributária, o Crédito Tributário e a Administração 

Tributária, assim como especificado pela Constituição, que lhe é posterior. 

As questões relativas à responsabilidade tributária, por sua vez, inserem-se nas 

normas gerais de Direito Tributário, que dizem respeito aos sujeitos que, se não são os da 

relação direta tributária (relação contributiva tributária strictu sensu), ao menos são 

terceiros que têm uma posição de contato com o fato gerador ou com o contribuinte, 

facilitam a arrecadação e/ou asseguram o crédito tributário. 
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Tal afirmação é feita com base no que dispõe o artigo 146, III, “a” e “b”, da 

Constituição Federal35, que estabelece que cabe à lei complementar legislar sobre 

determinadas matérias de ordem tributária. 

Assim, definir o tributo e seus contribuintes pressupõe estabelecer quem tem a 

obrigação tributária e também definir quem pode ser responsabilizado pelo seu 

pagamento, pois não teria cabimento estabelecer que é a lei complementar que define o 

sujeito passivo direto (principal) da obrigação tributária e deixar para a norma infralegal 

a definição de quem deveria responder pelo pagamento do tributo em seu lugar 

(responsável), já que a responsabilidade tributária atribui o dever de pagar e recolher em 

nome do sujeito passivo (contribuinte) o tributo devido, conforme ficou consagrado pelo 

STF ao julgar o RE 562.276/PR. 

Nesse julgamento, o STF declarou inconstitucional o artigo 13 da Lei n. 8.620/93, 

que previa expressamente a responsabilização dos sócios das “empresas por quotas de 

responsabilidade limitada”, com seu patrimônio pessoal, pela solvência dos créditos 

tributários para com a previdência social. A principal justificativa para tal 

inconstitucionalidade foi o reconhecimento de que a criação de regras sobre 

responsabilidade tributária não pode ser feita através de lei ordinária, pois o artigo 146, 

III, “a” e “b”, da Constituição Federal reserva tal matéria à lei complementar36. 

 
35 “Art. 146. Cabe à lei complementar: I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; II -  regular as limitações constitucionais ao 

poder de tributar; 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; b)  obrigação, lançamento, 

crédito, prescrição e decadência tributários; [...]”. In: BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da 

República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

 
36 E esta questão é discutida de maneira muito esclarecedora em voto proferido pela Ministra Ellen Gracie 

no RE nº 562.276/PR em que se analisou a (in)constitucionalidade do artigo 13 da Lei n. 8.620/93, que 

determinava a responsabilidade solidária de sócios relativamente ao pagamento das contribuições 

previdenciárias devidas ao INSS, que tinham como sujeito passivo as sociedades constituídas sob o regime 

da responsabilidade limitada. Assim se manifesta a ministra em seu voto: “As questões atinentes à 

responsabilidade tributária inserem-se nas que dizem respeito aos sujeitos, se não da relação contributiva 

(tributária em sentido estrito), ao menos de relações jurídicas que, envolvendo terceiros em posição de 

contato com o fato gerador ou com o contribuinte, facilitam a arrecadação e asseguram o crédito tributário. 

A definição dos traços essenciais da figura da responsabilidade tributária, como o de exigir previsão legal 

específica e, necessariamente, vínculo do terceiro com o fato gerador do tributo, enquadra-se, sim, no rol 

das normas gerais de direito tributário que orientam todos os entes políticos. 

Do mesmo modo, a previsão de regras matrizes de responsabilidade tributária aplicáveis à generalidade dos 

tributos também se encontra no âmbito das normas gerais, assegurando uniformidade de tratamento dos 

terceiros perante o Fisco nas diversas esferas: federal, estadual, distrital ou municipal. 

Assim, afigura-se adequado que se confira caráter de normas gerais com nível de lei complementar aos 

dispositivos do CTN que cuidam da responsabilidade tributária, sem prejuízo da permissão, constante do 

artigo 128 do CTN, de que o legislador estabeleça outros casos específicos de responsabilidade”. 

Segundo ela, ainda: “E essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a noção de que 

a obrigação do terceiro de responder por dívida originariamente do contribuinte, jamais decorre direta e 
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Por outro lado, quando menciona que o “contribuinte” e o “responsável” são 

sujeitos passivos da obrigação tributária, o artigo 121 do CTN não quer dizer que um e  

outro são contribuintes do imposto com base na mesma regra matriz de incidência, mas, 

ao contrário, que os dois estão vinculados a relações jurídicas distintas e próprias que os 

unem à obrigação tributária, com base, inclusive, em regras e normas diferentes e 

específicas de cada situação fática, ainda que o objetivo final seja o mesmo: pagamento 

do tributo, próprio (contribuinte) ou alheio (responsável). 

O sujeito passivo, portanto, conforme preconiza o artigo 12137 do CTN, é a pessoa 

natural ou jurídica que tem a obrigação de adimplir a obrigação tributária.  

De acordo com Daniel Monteiro Peixoto38, as relações jurídicas designadas como 

“responsabilidade tributária” apresentam características bastante diferenciadas, a saber:  

 

a) dever jurídico do sujeito que se encontra em relação de fonte pagadora com o sujeito 

que pratica, efetivamente, o fato jurídico tributário. Neste caso é importante observar 

que se trata de “um dever fazer” (reter a quantia do devedor e entregá-la ao Fisco), 

não consubstanciando, a rigor, cumprimento de obrigação tributária principal, mas de 

dever instrumental. Não possui caráter sancionatório, consubstanciando relação 

jurídica prevista em consequente de norma primária dispositiva. A matriz desse tipo 

de “responsabilidade tributária” é o artigo 128 do CTN; 

b) dever jurídico de um terceiro que não praticou o fato jurídico tributário, mas que, 

por disposição legal, terá o dever de recolher o valor do tributo aos cofres públicos. 

Essa obrigação decorrerá sempre da impossibilidade de cobrança do crédito tributário 

em relação ao devedor originário (contribuinte) e por isso, tem a natureza de 

 
automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do tributo. Do fato gerador, só surge a 

obrigação direta do contribuinte. Isso porque cada pessoa é sujeito de direitos e obrigações próprios e o 

dever fundamental de pagar tributos está associado às revelações de capacidade contributiva a que a lei 

vincule o surgimento da obrigação do contribuinte. A relação contributiva dá-se exclusivamente entre o 

Estado e o contribuinte em face da revelação da capacidade contributiva deste. Não é por outra razão que 

se destaca repetidamente que o responsável não pode ser qualquer pessoa, exigindo-se que guarde relação 

com o fato gerador ou com o contribuinte, ou seja, que tenha possibilidade de influir para o bom pagamento 

do tributo ou de prestar ao fisco informações quanto ao surgimento da obrigação”. 

E a conclusão da ministra neste específico tema é particularmente esclarecedora: 

“Contudo, se a verificação de que a responsabilidade decorre de um dever de colaboração implícito na sua 

regra matriz, de um lado, aproxima-a da estrutura das normas penais, não significa, de outro, que tenha a 

mesma natureza. Isso, aliás, decididamente não tem. Basta ver que a responsabilidade surgida para o 

terceiro pela infração ao seu dever formal não subsiste ao cumprimento da obrigação pelo contribuinte. O 

intuito do legislador não é punir o responsável, mas fazê-lo garante do crédito tributário. Gianini, em sua 

obra Instituzioni di Diritto Tributario (7ª Edição, 1956), já ensinava que a responsabilidade só se configura 

na medida em que o descumprimento das obrigações do responsável implique em prejuízo ao crédito do 

ente público e que seu objetivo não é propriamente prestação do tributo, senão o ressarcimento do dano 

causado por culpa do responsável. O responsável, pois, quando é chamado ao pagamento do tributo assim 

o faz na condição de garante da Fazenda por ter contribuído para o inadimplemento do contribuinte”.  
37 “Art.121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, 

quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - 

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

de lei.” In: BRASIL. Código Tributário Nacional. 2. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de 

Edições Técnicas, 2012. 
38 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 149-50 
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ressarcimento. A conduta do sujeito que será responsabilizado, e que foi tomada como 

parte do pressuposto para responsabilização, poderá ser lícita (ex: incorporação de 

pessoa jurídica), ou ilícita (ex: ato de gestão fraudulenta de pessoa jurídica). Esta 

relação jurídica possui natureza sancionatória, na modalidade ressarcimento. Está 

prevista, portanto, em consequente de norma jurídica primária sancionadora-

ressarcitória. A matriz legal desse tipo de responsabilidade é, mediatamente, o artigo 

121, parágrafo único, II do CTN, e imediatamente os artigos 129 a 135 do CTN, 

dependendo da hipótese versada. 

c) dever jurídico de sujeição a determinada sanção, com caráter punitivo, em 

decorrência da prática de algum fato ilícito administrativo ou criminal. O dever do 

sujeito passivo, neste caso não é de recolhimento de tributo, mas de submissão a 

determinada punição (ex: pagamento de uma multa ou submissão a determinada pena 

restritiva de liberdade). Aqui a sanção é distinta daquela descrita no item acima, dada 

a natureza de punição, não de ressarcimento. Trata-se de relação jurídica prevista no 

consequente de norma primária sancionadora-punitiva. Os preceitos que regulam os 

contornos gerais para esse tipo de responsabilidade são aqueles inscritos nos artigos 

136 a 138 do CTN. 

 

E propõe o mesmo autor uma possível definição para o termo  

 

“responsabilidade tributária”, a saber: “conjunto de relações jurídicas, previstas em 

normas jurídicas tributárias materiais, que tem por objetivo a efetivação da cobrança 

do crédito tributário, prescrevendo a) deveres instrumentais de retenção e 

recolhimento do valor do tributo, b) deveres de ressarcimento do crédito tributário, ou 

ainda, c) deveres instrumentais de submissão à determinada punição.39 

 

Assim, partindo-se da premissa de que a norma que cria a responsabilidade 

tributária, além de ser norma tributária de caráter geral, nos termos do artigo 146, III, “a” 

e “b”, da CF, é norma que institui nova hipótese de sujeição passiva, distinta daquela que 

trata de quem praticou diretamente o fato gerador (contribuinte), conclui-se que, para ser 

válida e legal, tem de ter hierarquia de norma complementar40.  

Dito isso, passemos a analisar a existência ou não de normas de hierarquia 

complementar (CTN) que suportariam e dariam legalidade para a aplicação do artigo 

1.110 do CC para responsabilizar terceiros (sócios, liquidante e administrador) também 

por dívidas de natureza tributária, considerando-se o fisco como um credor não satisfeito. 

 

 
39 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 151 
40 Aliás, tal entendimento é amparado inclusive nas razões que levaram o Superior Tribunal Federal a 

declarar inconstitucional a regra contida no artigo 13 da Lei 8.620/93, que entendeu que “o preceito do 

artigo 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por 

lei”, não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos 

requisitos exigidos pelo artigo 128, I, do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de caráter 

geral pelos artigos 134 e 135 do mesmo diploma”. In: BRASIL.STF. Recurso Extraordinário. RE 

565969 RS. Julg. 25 ago. 2014. Relator Ministro Teori Zavascki. DJe-167. Divulg. 28 ago. 2014. Public. 

29 ago. 2014. 
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3.1.1.3.2 Segunda hipótese: a norma do artigo 1.110 do CC em confronto com norma 

de hierarquia complementar para sua aplicação às dívidas tributárias 

Do quanto exposto no tópico anterior, uma primeira conclusão que se pode extrair 

é que, sendo a norma do artigo 1.110 do CC uma norma ordinária, não complementar, ela 

dependerá, em tese, de norma de hierarquia complementar que lhe dê suporte para ser 

aplicável às dívidas tributárias, não sendo, portanto, a estas autoaplicável. Caso contrário, 

a responsabilidade patrimonial dos sócios e do liquidante por dívidas de natureza 

tributária teria sido criada por norma ordinária, o que é vedado pela legislação em vigor41.  

Dito isso, passemos a analisar a existência ou não de normas de hierarquia 

complementar (CTN), que suportariam e dariam legalidade à aplicação do artigo 1.110 

do CC para responsabilizar terceiros (sócios e liquidante inicialmente) também por 

dívidas de natureza tributária, considerando-se o fisco um credor não satisfeito. 

Assim, verificaremos se as normas atuais (CTN) permitem tal integração. 

 

a) Aplicação da norma do artigo 1.110 do CC em relação ao liquidante com 

base nos artigos 134, III, e 135, I, do CTN 

 

Uma primeira solução possível de integração da norma societária do artigo 1.110 

do CC à responsabilidade tributária prevista no Código Tributário Nacional se vislumbra 

no artigo 134, III, do CTN. Essa norma responsabiliza os gestores de patrimônio de 

terceiros e seria aplicável no caso ao liquidante, que pode ser sócio ou não. Sendo ele o 

responsável pelo procedimento de liquidação, torna-se, como tal, responsável pelas 

omissões e intervenções por ele praticadas quando da liquidação dos haveres da 

sociedade. 

Nessa hipótese, em nosso entendimento, a regra do artigo 134, III, do CTN poderia 

dar suporte legal para a cobrança direta do débito tributário do liquidante, mas apenas se 

se considerar que houve negligência deste no procedimento de liquidação e, dessa forma, 

prática de ato ilícito na gestão do procedimento de liquidação.  

Veja-se, nesse sentido, a redação do artigo 134, III, do CTN: 

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 

obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos 

atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 

 
41 Cf. nota anterior. 
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        III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes 

[grifo nosso] 

 

Aqui não se perquire sobre a posição que ele ocupa na sociedade, se sócio, se 

administrador, se terceiro, já que o liquidante pode ser até mesmo pessoa estranha à 

sociedade, sendo contratado pelos sócios apenas para realizar essa função. 

Também poderia dar suporte à aplicação do artigo 1.110 do CC a norma do artigo 

135, I, do CTN que menciona: 

 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes 

ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior. [grifo nosso] 

 

Veja-se que o Código Tributário recoloca como responsáveis pelas dívidas da 

sociedade nesse artigo os mesmos sujeitos do artigo 134, e isso nos faz pensar que existe 

diferença de situações entre o artigo 134, III, e o 135, I, ambos do CTN, e que essa 

diferença reside justamente no grau de responsabilidade pessoal e patrimonial que o 

liquidante terá em cada caso.  

Entendemos que o artigo 134, III, trata das omissões culposas do liquidante e o 

artigo 135, I, trata das práticas dolosas do liquidante. Essa distinção pode ter a ver, como 

discutiremos logo adiante, quando enfrentaremos efetivamente a solução da hipótese-

problema, com o grau e os limites de responsabilidade patrimonial do liquidante na 

solvência dos créditos tributários.  

Portanto, uma primeira possibilidade de aplicação do artigo 1.110 CC às dívidas 

tributárias, para responsabilizar o liquidante, com amparo nas normas de hierarquia 

complementar do CTN, está nos artigos 134, III, e 135, I, do referido diploma legal. 

 

b) Aplicação do artigo 1.110 do CC aos ex-sócios em faace das normas de 

responsabilidade tributária do Código Tributário Nacional 

 

Resolvida a questão quanto ao liquidante, segue a pergunta: poderão os sócios 

serem responsabilizados pelos débitos tributários não solvidos, no caso de ser o fisco o 

credor não satisfeito, com base no artigo 1.110? Se sim, com base em qual dispositivo do 

CTN?  
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Inicialmente, analisemos a norma do artigo 131, II e III, do CTN para verificar 

se ela pode ser utilizada como suporte para a aplicação da regra societária do artigo 1.110 

do CC e dar à Fazenda Pública a base legal para exigir a liquidação do crédito tributário, 

lançado tardiamente, dos ex-sócios da sociedade (extinta regularmente).  

Prescreve o artigo 131, II e III, do CTN que: 

 

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

[...] 

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos 

pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta 

responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação; 

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura 

da sucessão. [grifo nosso] 
 

A norma do artigo 131, II e III, do CTN, prevê, portanto, os casos de 

responsabilização (tributária) por sucessão da pessoa natural. Assim, o espólio sucede e 

responde pelas dívidas do de cujus, enquanto não realizada a partilha dos bens.  

Da mesma forma, os sucessores do de cujus sucedem-no nas suas dívidas, caso 

tenha sido realizada a partilha sem o pagamento daquelas, e, nesse caso, até o limite dos 

quinhões recebidos.  

A norma do artigo 1.110 do CC pode ser entendida como uma norma que trata da 

sucessão da sociedade empresária (de responsabilidade limitada) nos casos em que esta é 

encerrada, equiparando-se, em tese, à sucessão das pessoas físicas. Por isso, nossa 

primeira iniciativa é contemplar essa regra em face da norma que trata da 

responsabilidade nos casos de sucessão de pessoas para verificar se é, ou não, possível a 

integração entre uma e outra. 

Como podemos perceber da simples leitura do referido dispositivo (artigo 131, II 

e III, do CTN), a norma tributária trata de sucessão de pessoas, não de sociedades, 

pessoas jurídicas. Resta saber se seria possível a extensão de seus efeitos também aos 

casos de sucessão de pessoas jurídicas, como o de extinção da sociedade. 

Analisemos, inicialmente, as normas processuais para verificar o que ocorre em 

caso de sucessão de pessoas, para, então, verificar se podem ser equiparados os casos de 

sucessão de sociedades (enquanto pessoas jurídicas) aos casos de sucessão processual de 

pessoas.   

Prescreve o artigo 110 do CPC/15 que: 
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Art. 110.  Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo 

seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 

2º. 

 

 Por sua vez, o artigo 313 estabelece que:  

 

Art. 313.  Suspende-se o processo: 

I.pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de 

seu representante legal ou de seu procurador; [...] 

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 

689. 

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz 

determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: 

I.falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do 

respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 

prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; 

II.falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que 

manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva 

habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. 

 

 

Ocorrida a sucessão, então, deverá o interessado ingressar com o processo de 

habilitação previsto nos artigos 687 e seguintes. 

 

Art. 687.  A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, 

os interessados houverem de suceder-lhe no processo. 

Art. 688.  A habilitação pode ser requerida: 

I – pela parte, em relação aos sucessores do falecido; 

II – pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

 
Art. 689.  Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na 

instância em que estiver suspendendo-se, a partir de então, o processo. 

 

 

Pelas normas acima identificadas, pode-se defender a tese de que as hipóteses de 

sucessão processual, em caso de morte da pessoa natural, se aplicam também aos casos 

de extinção de sociedade, que têm os mesmos efeitos jurídicos que a morte da pessoa 

natural.  

No nosso caso concreto, porém, em tese, não há que se falar em sucessão 

processual, pois não existe ação no momento da identificação do credor não satisfeito, 

justamente porque o débito só vem a ser cobrado ou constituído depois de extinta a 

sociedade e finda a liquidação.  

Assim, o entendimento retro apresentado se nos afigura um tanto inapropriado, 

porque, no caso, a sucessão processual se daria em face de existir uma ação em curso e, 
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no caso em análise, e da regra do artigo 1.110 do CC, a sociedade foi extinta antes da 

propositura de qualquer ação, o que ocasionaria, em princípio, a extinção da ação por 

ilegitimidade de parte, caso fosse proposta contra a sociedade já extinta, e não contra os 

sócios diretamente (Súmula n. 392 do STJ42).  

Todavia, essa não é uma posição pacífica (extinção da sociedade por ilegitimidade 

de parte), e alguns juízes admitem a sucessão processual por entender que os sócios são 

sucessores dos direitos e das obrigações da sociedade, o que é discutível ao menos em 

relação às dívidas tributárias. 

Assim, para aqueles que defendem esse entendimento de sucessão ope legis, a 

extinção da sociedade limitada pelo consenso dos sócios se assemelharia à morte da 

pessoa natural, o que justificaria a sucessão civil e processual dos sócios.  

Para corroborar esse posicionamento, temos o STJ assim se manifestando em 

julgado recente, que, embora trate de processo em que as partes são entes privados e não 

se discuta crédito de natureza tributária, a decisão traz contornos interessantes sobre a 

questão da sucessão dos sócios em caso de extinção da sociedade, como a seguir 

transcrito: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 

1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA 

PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO 

SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE 

HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada 

por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios 

e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade 

extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte 

da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do 

CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os 

temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da 

responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade 

limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com 

seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo 

que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da 

demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva 

distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de 

fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios 

poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de 

habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por 

analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A 

 
42 “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de 

embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo 

da execução.” [grifo nosso] In: BRASIL. STJ. Súmula n. 392, DJ-e Publ. 7 out. 2009. 
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desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para 

promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era 

parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a 

utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. 

(REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 

 

 

Dessa mesma forma, manifesta-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

ao assim se pronunciar: 

 

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO 

DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS 

SÓCIOS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. 

ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE 

IMPLICOU A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DOS CRÉDITOS 

AOS SÓCIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL CABÍVEL. 

INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 110 DO CPC/15. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de 

Instrumento2058937-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão 

Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2ª. Vara Cível; Data 

do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro:14/09/2017) AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.248.355 - SP (2018/0033973-0)”.  

Agravo de Instrumento. Locação de imóveis. Execução de título extrajudicial. 

Decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração de 

pessoa jurídica. Pretensão à inclusão dos sócios no polo passivo da lide em 

razão da sucessão processual: possibilidade. Institutos que não se 

confundem. Empresa agravada dissolvida e extinta por sentença. Sucessão 

processual da pessoa jurídica que se dá na pessoa dos sócios. Exegese dos 

artigos 110 do NCPC.   Agravo de instrumento provido, prejudicada a análise 

dos embargos de declaração. (TJSP - Acórdão Agravo de 

Instrumento 2059086-38.2018.8.26.0000, Relator(a): Des. Francisco Occhiuto 

Júnior, data de julgamento: 30/08/2018, data de publicação: 30/08/2018, 32ª 

Câmara de Direito Privado). 

Agravo de Instrumento. Compra e venda de veículo. "ação declaratória de 

inexigibilidade de débito/vício redibitório c.c. indenização por danos morais". 

Cumprimento de sentença. Decisão que considerou prematuro o pedido de 

desconsideração de pessoa jurídica da empresa executada.  Pretensão à 

desconsideração da pessoa jurídica com base no art. 28, §5º do CDC. 

Impossibilidade. Empresa agravada dissolvida. No entanto, possível a inclusão 

dos sócios no polo passivo da lide em razão da sucessão processual.  Sucessão 

processual da pessoa jurídica que se dá na pessoa dos sócios. Exegese do artigo 

110 do NCPC.   Agravo de instrumento provido. (TJSP - Acórdão Agravo de 

Instrumento 2095575-74.2018.8.26.0000, Relator(a): Des. Francisco Occhiuto 

Júnior, data de julgamento: 07/10/2018, data de publicação: 07/10/2018, 32ª 

Câmara de Direito Privado).  

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Empresa extinta - Sucessão processual 

Possibilidade Inteligência do art. 110 do CPC - Inclusão dos sócios no polo 

passivo da ação, em razão de responsabilidade prevista no artigo 1.080 do 

CC Decisão reformada Recurso provido. (TJSP - Acórdão Agravo de 

Instrumento 2227670-68.2018.8.26.0000, Relator(a): Des. Paulo Pastore 

Filho, data de julgamento: 12/04/2019, data de publicação: 17/04/2019, 17ª 

Câmara de Direito Privado). PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. DISTRATO. DISSOLUÇÃO REGULAR DE SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA. DEPENDÊNCIA DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO. INFRAÇÃO À LEI. 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 



51 

 

PROVIDO. I. Com o provimento do recurso especial pelo STJ, a continuidade 

do julgamento do agravo deve ocorrer sob a premissa de que o simples 

distrato não constitui modo de dissolução regular de sociedade 

empresária. Cabe ao Tribunal apenas analisar o cumprimento das demais 

fases do procedimento dissolutório e os efeitos de eventual 

inobservância. II. Segundo os autos da execução fiscal, houve o mero distrato 

de Comercial de Bebidas Premier Ltda. Os arquivamentos na Junta 

Comercial não contêm qualquer referência à fase de liquidação, que 

representa a apuração do ativo e o pagamento do passivo. Os sócios tomaram 

somente a deliberação de dissolução, sem que tenham nomeado um 

liquidante e dado sequência ao processo. III. A omissão levou a que todos os 

débitos da pessoa jurídica ficassem em aberto e a garantia dos credores 

fosse apropriada indevidamente pelos sócios, com a ocorrência de 

confusão patrimonial. Se o ativo não bastava à cobertura do passivo, competia 

a eles requerer a falência da organização empresarial, enquanto forma de 

dissolução cabível na hipótese de insolvência. IV. Ao distrato, portanto, não 

se seguiu a fase de liquidação, da qual depende, inclusive, a extinção efetiva 

da sociedade (artigos 1.102 e 1.109 do CC). V. A medida acarreta a 

responsabilização pessoal dos administradores, pela prática de infração à lei 

(ausência da etapa de liquidação) e confusão patrimonial (apropriação dos 

itens remanescentes do estabelecimento comercial). VI. A origem da sujeição 

passiva não é sucessão tributária, fundada no recebimento de quinhão 

depois da partilha dos bens sociais (última fase do processo), mas abuso de 

personalidade jurídica, cometido durante a gestão de empresa que ainda 

não se encerrou por completo (artigo 135 do CTN e artigo 50 do CC). VII. 

O Decreto-Lei n. 1.598 de 1977 prevê expressamente que a dissolução de 

sociedade desacompanhada de liquidação causa a responsabilidade pessoal dos 

dirigentes pelos tributos federais. VIII. Moussa Hamaqui representa um dos 

administradores de Comercial de Bebidas Premier Ltda., exercendo o mandato 

tanto no momento de vencimento dos débitos quanto no do registro do mero 

distrato na Junta Comercial; deve responder, assim, pelos créditos tributários 

que ficaram em aberto. IX. Agravo de instrumento a que se dá 

provimento. (TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - 577420 - 0003982-41.2016.4.03.0000, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 

18/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/01/2019). [grifos nossos]  

 

 

Importante ressalvar, porém, que os ex-sócios, de acordo com a regra do artigo 

1.110 do CC, sucedem a sociedade extinta em suas obrigações em face de credores não 

satisfeitos, tal qual os herdeiros, mas no limite do patrimônio total que estes receberam 

em decorrência da liquidação da sociedade extinta. A regra do artigo 1.997 do CC, por 

sua vez, estabelece que, na sucessão de pessoas, os herdeiros só respondem, após a 

partilha, no limite dos bens que cada um recebeu, e não pelo todo partilhado.  

Feitos os esclarecimentos acima e as devidas ressalvas, em um primeiro momento, 

para os que defendem a tese da sucessão ope legis, poderíamos, através da interpretação 

sistemática e extensiva da legislação, entender que existiria a possibilidade de se aplicar, 

subsidiariamente, o artigo 131, II e III, do CTN também aos ex-sócios, tratando-os como 

sucessores da sociedade extinta, e, quando o mesmo código fala em espólio, estender a 

sua aplicação ao montante do patrimônio que se forma e apura logo após a dissolução da 
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sociedade (em sentido estrito), com o início do procedimento de liquidação. E aqui a 

responsabilidade tributária poderia ser estendida a qualquer sócio, independentemente de 

sua posição na sociedade (se administrador ou não) e de sua participação no capital social, 

pois haveria regra tributária que responsabilizaria os sócios de modo geral, em sintonia 

com a norma societária, que, de igual modo, responsabiliza todos os ex-sócios de maneira 

solidária.  

Assim, seria, em princípio, possível defender o entendimento de que a regra do 

artigo 131, II e III, do CTN pode ser utilizada como suporte para a aplicação do artigo 

1.110 do CC, uma vez que também se defenda a ideia de que a extinção da pessoa jurídica 

se equipara à morte da pessoa natural, e considerar tal situação possível por interpretação 

extensiva da norma tributária.  

Contudo, poder-se-ia dizer também que entender dessa forma seria aplicar por 

analogia a regra do artigo 131, II e III, do CTN, para se pretender válida a aplicação da 

norma do artigo 1.110 do CC aos débitos tributários, para responsabilizar os ex-sócios 

pelo pagamento dos créditos tributários tardios, o que, em matéria de Direito Tributário, 

é vedado pela própria norma complementar (artigo 110 do CTN).  

Aqui cabe uma observação que fragiliza ainda mais essa pretendida interpretação 

extensiva: o Código Tributário Nacional trata da responsabilidade por sucessão nos 

artigos 131, 132 e 133, sendo que em nenhuma das hipóteses por ele trazidas existe a 

previsão da extinção da sociedade ou do que ocorre nessa situação. 

Quando trata da responsabilidade dos sócios na extinção das sociedades, o Código 

o faz em seção distinta daquela em que trata da responsabilidade por sucessão, pois trata 

esse tipo de situação na seção de “responsabilidade de terceiros”, quando, então, imputa 

àqueles a responsabilidade pela impossibilidade do recebimento dos débitos pela 

sociedade.  

Tal responsabilidade tributária dos sócios só ocorre em duas situações específicas. 

A primeira delas dá-se nas sociedades de pessoas, prevista no artigo 134, VII, do CTN. 

Nesse caso, os sócios serão responsáveis pelo adimplemento das dívidas não saldadas 

pela sociedade em sua extinção, de maneira ilimitada e de maneira objetiva, sem se 

perquirir culpa para responderem por tais obrigações. Tal responsabilidade objetiva se 

justifica porque, nesse caso, os sócios já eram responsáveis por tal adimplemento pela 

própria norma societária, pois, na sociedade de pessoas, a responsabilidade dos sócios já 

é ilimitada por previsão expressa da legislação, e estes respondem com seus patrimônios 

pessoais sempre, especialmente pelas dívidas tributárias. 
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A segunda hipótese, que é a prevista no artigo 135, III, do CTN, entendemos ser 

destinada às dívidas de pessoas jurídicas cuja responsabilidade dos sócios é limitada por 

sua própria natureza legal. Se assim não fosse, não teria sentido a existência dessa regra, 

dado que já estaria a situação da responsabilidade dos sócios abarcada pela norma do 

artigo 134, VII, do CTN, como mencionado linhas acima.  

Assim, a responsabilidade do artigo 135, III, do CTN somente pode ser imposta 

ao sócio que detém poderes de administração43 e que responderia pelo débito da sociedade 

por ter agido com excesso de poderes, mandato ou infração ao contrato ou à lei. Fora 

desses casos, a responsabilidade pela solvência do débito seria apenas da sociedade. 

Dessa forma, em um primeiro momento, podemos defender o entendimento e 

concluir que: 

a) não tendo o Código sido expresso em responsabilizar os sócios em caso de 

sucessão (entendida esta como extinção da sociedade) em nenhum dos artigos da Seção 

II – Responsabilidade dos Sucessores;  

b) que, quando o faz, delimita a responsabilidade dos sócios apenas aos casos dos 

artigos 134, VII, e 135, III, e  

c) pela intelecção do artigo 135, III, o sócio só responderia pela dívida se fosse 

administrador da sociedade (como se verá quando discutirmos especificamente essa 

regra) e se tivesse praticado ato ilícito, pois, caso contrário, não haveria nenhum artigo 

passível de imputar-lhe responsabilidade patrimonial dentro das regras tributárias hoje 

existentes, não haveria como aplicar a regra do artigo 1.110 do CC para dívidas 

tributárias (a não ser nas hipóteses do artigo 134, III, e 135, I e III, do CTN).  

Concluindo, as normas de responsabilidade tributária são normas gerais e, assim, 

estão afetas à lei de caráter complementar. Portanto, só normas de hierarquia 

complementar poderiam criar novas hipóteses de responsabilidade tributária, não 

bastando estar prevista tal responsabilidade em norma ordinária, como é o Código Civil.   

Assim, sob esse ponto de vista, a regra do artigo 131, II e III, do CTN não serviria 

de hipótese de responsabilidade tributária para dar suporte à aplicação extensiva da regra 

do artigo 1.110 do CC, já que, pelo próprio caráter das normas tributárias, cuja finalidade 

é definir e restringir competências, bem como dar segurança jurídica ao particular, seu 

teor não poderia ser alargado para criar nova hipótese de incidência de responsabilidade 

– a dos sócios sucessores do patrimônio da pessoa jurídica extinta. 

 
43 Esta questão será analisada com maior profundidade e vagar em tópico específico (v. p. 70 deste trabalho). 
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Reforçando essa tese, como já mencionado no tópico anterior, quando analisamos 

as regras de responsabilidade tributária prescritas no Código Tributário Nacional, 

verificamos que elas estão em consonância com os limites de responsabilidade que 

existiam à época de sua promulgação, estabelecidos nas normas societárias de então. Em 

suma: nas sociedades de pessoas, a responsabilidade é ilimitada, como a própria 

legislação societária previa (e continua a prever pelo novo Código Civil), e o artigo 134, 

VII, do CTN apenas reproduz essa situação, estando alinhado à regra societária de 

responsabilidade ilimitada.  

Já para as sociedades limitadas, o limite da responsabilidade dos sócios está 

restrito ao valor do capital por eles integralizado. Nesse caso, a responsabilidade tributária 

dos sócios está perfeitamente em linha. Isso porque somente se houver algum ato ilícito 

praticado pelo sócio (administrador) é que se poderá falar em sua responsabilidade 

patrimonial pessoal, conforme estabelecido na norma do artigo 135, III, do CTN.  

Portanto, quando o legislador, que poderia ter sido expresso e criado norma 

própria para a sucessão da pessoa jurídica extinta, não o faz, temos de entender que foi 

essa a sua vontade, pois a lei não tem, como se sabe, palavras inúteis, e nem todas as 

supostas “omissões” devem ser consideradas omissões e, menos ainda, para aplicar a 

analogia, que, em direito tributário, sofre restrições legais.  

A lógica do Código, quando elegeu duas situações bem definidas em que os sócios 

poderiam ser responsabilizados, segundo nos parece, é cirúrgica: a primeira é a do artigo 

134, VII, do CTN, na qual os sócios respondem porque a sociedade da qual fazem parte 

é de responsabilidade ilimitada. Nesse caso, em qualquer situação, sem indagar de dolo 

pessoal dos sócios, todos respondem com seu patrimônio pessoal de maneira ilimitada e 

aqui não importa se a sociedade foi extinta ou não.  

Já a segunda hipótese está prevista no artigo 135, III, do CTN. Nesse caso, o sócio 

responde apenas na qualidade de administrador da sociedade, e ilimitadamente, vale 

dizer, com seu patrimônio pessoal, porém apenas na hipótese de se verificar a prática por 

ele de ato ilícito, com excesso de mandato, ou em infração ao contrato ou ao estatuto.  

Essa norma está em completa sintonia com a própria lei societária e a lei civil, pois, de 

acordo com estas últimas, o sócio que causa dano à sociedade ou a seus credores e age 

com excesso de poderes ou em infração ao contrato ou estatuto social pratica ato ilícito 

e, como tal, responderá pelo ato ilícito cometido e pelo dano causado, seja à sociedade, 

seja a terceiros, que aqui, no caso, é o fisco. 
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Dessa forma, vige a regra de responsabilidade do sócio, limitada ao capital social 

integralizado. Essa limitação de responsabilidade somente será superada se houver por 

parte do sócio, enquanto administrador da sociedade, a prática de ato que implique e tenha 

como resultado impedir ou dificultar a solvência do crédito tributário. É esse fato que 

torna a sua responsabilidade ilimitada. Caso contrário, o sócio de sociedade empresária 

limitada não responde pelos débitos tributários, pois não existe, em nosso entendimento, 

e como acima se procurou demonstrar, regra de caráter hierárquico complementar que dê 

suporte à norma ordinária do artigo 1.110 do CC para responsabilizá-lo pelos débitos de 

natureza tributária. 

Fora dessas hipóteses, portanto, não haveria possibilidade de responsabilização 

dos sócios, pois o limite de responsabilidade é imposto pelo tipo societário eleito, e aqui 

valeria inclusive para credores privilegiados, como o fisco.  Como se viu, o Código seguiu 

à risca o que foi estabelecido pela lei societária à época de sua promulgação, conformando 

a responsabilidade tributária exatamente da mesma forma que o tipo societário eleito.  

Dessa forma, embora se aplique às obrigações de natureza privada,  a norma do 

artigo 1.110 do CC não se aplicaria para responsabilizar os sócios em caso de obrigações 

tributárias inadimplidas, fora das hipóteses legais já mencionadas (artigo 134, III, e não 

VII, porque a regra do artigo 1.110 trata de sociedades e responsabilidade limitadas, artigo 

135, I, e 135, III, do CTN), por inexistir norma de hierarquia complementar de natureza 

tributária que lhe dê suporte. 

Todavia, poderíamos ainda indagar: é possível aplicar, então, a regra genérica do 

artigo 124 do CTN para dar tal suporte à aplicação do artigo 1.110 do CC, impondo aos 

sócios a sua responsabilidade tributária sobre a liquidação do débito tributário?  

Diz a norma:  

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 

gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

 

Iniciemos verificando o item II do artigo 124 do CTN. Embora ele diga que a 

responsabilidade tributária pode ser estendida às pessoas expressamente designadas por 

lei, essa questão foi discutida de maneira muito esclarecedora em voto proferido pela 

Ministra Ellen Gracie no RE nº 562.276/PR, já referido neste trabalho no tópico 

precedente, em que se analisou a (in)constitucionalidade do artigo 13 da Lei n. 8.620/93, 

que determinava a responsabilidade solidária de sócios, relativamente ao pagamento das 
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contribuições previdenciárias devidas ao INSS, que tinham como sujeito passivo as 

sociedades constituídas sob o regime da responsabilidade limitada.  

Assim se manifesta a ministra em seu voto:  

 

E essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a noção 

de que a obrigação do terceiro de responder por dívida originariamente do 

contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente da pura e simples 

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

direta do contribuinte. Isso porque, cada pessoa é sujeito de direitos e 

obrigações próprios e o dever fundamental de pagar tributos está associado às 

revelações de capacidade contributiva a que a lei vincule o surgimento da 

obrigação do contribuinte. A relação contributiva dá-se exclusivamente entre 

o Estado e o contribuinte em face da revelação da capacidade contributiva 

deste. Não é por outra razão que se destaca repetidamente que o responsável 

não pode ser qualquer pessoa, exigindo-se que guarde relação com o fato 

gerador ou com o contribuinte, ou seja, que tenha possibilidade de influir 

para o bom pagamento do tributo ou de prestar ao fisco informações 

quanto ao surgimento da obrigação.  

[...] 

Contudo, se a verificação de que a responsabilidade decorre de um dever de 

colaboração implícito na sua regra matriz, de um lado, aproxima-a da estrutura 

das normas penais, não significa, de outro, que tenha a mesma natureza. Isso, 

aliás, decididamente não tem. Basta ver que a responsabilidade surgida para o 

terceiro pela infração ao seu dever formal não subsiste ao cumprimento da 

obrigação pelo contribuinte. O intuito do legislador não é punir o responsável, 

mas fazê-lo garante do crédito tributário. Gianini, em sua obra Instituzioni di 

Diritto Tributario (7ª Edição, 1956), já ensinava que a responsabilidade só 

se configura na medida em que o descumprimento das obrigações do 

responsável implique em prejuízo ao crédito do ente público e que seu 

objetivo não é propriamente prestação do tributo, senão o ressarcimento 

do dano causado por culpa do responsável. O responsável, pois, quando é 

chamado ao pagamento do tributo assim o faz na condição de garante da 

Fazenda por ter contribuído para o inadimplemento do contribuinte.  

 

E conclui: 

O preceito do artigo 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas 

“as pessoas expressamente designadas por lei” não autoriza o legislador a 

criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos 

requisitos exigidos pelo artigo 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as 

regras matrizes de caráter geral pelos artigos 134 e 135 do mesmo diploma. 

 

Portanto, em princípio, o inciso II desse artigo não autoriza a utilização da norma 

societária, isoladamente, como norma passível de ser aplicada às dívidas da sociedade de 

caráter tributário – tributos e obrigações acessórias não cumpridas –, salvo se os 

destinatários dela estivessem, de fato e de direito, vinculados ao fato gerador, isto é, no 

dizer da ministra:  

 

o responsável não pode ser qualquer pessoa, exigindo-se que guarde relação 

com o fato gerador ou com o contribuinte, ou seja, que tenha possibilidade 
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de influir para o bom pagamento do tributo ou de prestar ao fisco 

informações quanto ao surgimento da obrigação. 

 

Como se viu no decorrer deste trabalho, a responsabilidade que se atribui ao 

terceiro enquanto sócio só existe nos casos de sociedade ilimitada (artigo 134, VII), nos 

casos de administrador de patrimônio alheio (artigo 134, III – Liquidante e artigo 135, I)  

e no caso do administrador da sociedade (artigo 135, III), que trata apenas dos sócios que 

tenham poder de gerência, excluindo os demais, justamente porque estes não teriam como 

influir no fato gerador ou em seu pagamento. 

Portanto, com base no artigo 124, II, não se consegue, pela interpretação 

sistemática das normas de responsabilização tributária, aplicar a norma do artigo 1.110 

do CC para responsabilizar os ex-sócios, genericamente. 

Resta-nos enfrentar a derradeira hipótese do artigo 124, I, do CTN, que trata da 

responsabilidade de terceiros quando estes tenham interesse comum na prática do fato 

gerador. 

Aqui há várias discussões a respeito do que vem a ser “interesse comum”. Mas, 

no caso, entendemos que a regra trata de terceiros que tenham vínculo com o fato gerador. 

Se assim for, os sócios teriam vínculo com o fato gerador já pelas hipóteses dos artigos 

134, VII, e 135, III, então a norma do artigo 124, I, do CTN seria redundante se estivesse 

se referindo aos próprios sócios da sociedade. Esse artigo se prestaria, portanto, a 

responsabilizar terceiros que não sócios que tenham interesse comum na realização do 

fato gerador e, por esse motivo, não se prestam a estabelecer a responsabilidade 

patrimonial dos sócios e a dar sustentáculo para a aplicação do artigo 1.110 do CC às 

dívidas tributárias.  

Repita-se que, ao ter o Código Tributário Nacional previsto expressamente os 

casos em que os sócios devem ser responsabilizados por dívidas da sociedade, e sendo as 

normas de hierarquia complementar instituídas justamente para delimitar e limitar 

competências ao direito de tributar, de acordo com a Constituição Federal, não nos parece 

possível alargar tal responsabilidade com suporte e apoio no 124, I, do CTN.  

Isso porque a responsabilidade tributária, por se tratar de norma que estabelece 

hipóteses de sujeição passiva, deve ser interpretada de maneira restritiva; ampliá-la, sob 

o signo do “interesse comum”, seria criar uma responsabilidade tributária genérica e mais 

abrangente do que aquela já perfeitamente delimitada e prevista pelo CTN nos seus 

artigos 134, VII, e 135, III.  
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Assim, em nosso entender, a norma do artigo 124, I, do CTN é aplicável apenas 

para terceiros que não aqueles já expressamente contemplados como responsáveis pelas 

e nas demais normas relativas à responsabilidade tributária estabelecidas e já criadas pelo 

próprio Código. 

Conclusão: 

Entendemos que somente será possível impor aos sócios responsabilidade 

tributária com base no artigo 1.110 do CC nos seguintes casos: 

 

a)  os ex-sócios (e, neste caso, qualquer deles, sem se perquirir sobre exercer 

ou não a função de administrador da sociedade) poderão ser 

responsabilizados pelo pagamento do crédito tributário extemporaneamente 

lançado quando não houver acusação de dolo, fraude ou simulação, se se 

considerar a regra do artigo 1.110 do CC autoaplicável também às dívidas 

tributárias, sem necessidade de qualquer outra regra tributária para validá-la. 

Essa responsabilidade seria meramente patrimonial e aqui o Estado seria um 

credor não satisfeito como qualquer outro; 

b) A responsabilidade dos ex-sócios, neste caso, vai até o limite do patrimônio 

que foi por eles recebido, nos termos do que prescreve o artigo 1.110, do CC. 

Não havendo patrimônio distribuído, os credores não satisfeitos (inclusive o 

fisco) ficariam sem receber seus créditos, dado que a responsabilidade dos 

sócios vai até o limite do capital integralizado. Poderiam, porém, ser 

responsabilizados em caso de haver prova de que agiram com dolo, 

desviando patrimônio da sociedade em prejuízo de credores, e para frustrar 

o pagamento dos créditos que saberiam existir, ainda que não lançados, ou 

seja, em situações absolutamente excepcionais e que se aproximam dos casos 

previstos no artigo 135, III, do CTN; 

c) No caso de se entender que esta norma não é autoaplicável e necessitaria de 

outra regra tributária para lhe dar suporte, haveria apenas a possibilidade de 

aplicá-la em combinação com o artigo 134, III, do CTN ou com o artigo 135, 

I, do CTN diretamente para responsabilizar o liquidante. Em relação aos 

sócios, e apenas ao que teve poderes de gerência na sociedaade,  haveria a 

possibilidade de aplicação da regra do artigo 1.110 do CC apenas se se 

considerasse que a liquidação irregular gera a dissolução irregular da 

sociedade, para assim atrair a incidência do artigo 135, III, do CTN por 
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ocorrência de prática de ato ilícito (dissolução irregular da sociedade). Fora 

desses casos, não haveria como imputar as dívidas tributárias aos sócios na 

forma prevista na norma do artigo 1.110 do CC. Essa hipótese será mais bem 

desenvolvida quando tratarmos especificamente da responsabilidade do 

administrador da sociedade (sócio ou não). 

 

3.1.1.4 Análise da hipótese-problema quanto à responsabilidade tributária do liquidante 

em face das normas tributárias (artigos 134, III, e 135, I, do CTN) em confronto com a 

norma do artigo 1.110 do CC 

 

Passaremos, agora, a analisar com mais profundidade, depois de feitos todos os 

esclarecimentos acima, a hipótese-problema e a solução a ser dada para a 

responsabilidade tributária do liquidante, dos sócios e do administrador da empresa, 

diante da existência de um credor não satisfeito após o encerramento da liquidação e a 

extinção da sociedade: o fisco. 

São essas pessoas que, em tese, como acima se verificou, poderiam ser 

responsabilizadas pelas dívidas tributárias surgidas somente a posteriori do encerramento 

da sociedade. 

Partiremos, então, da análise da responsabilidade tributária do liquidante, que, 

como se demonstrou, opera como um gestor de patrimônio de terceiros. Já analisamos a 

sua responsabilidade civil, com base na norma do artigo 1.110 do CC.  

Agora, analisaremos a sua responsabilidade tributária, que é o tema 

propriamente dito do nosso trabalho, para delimitar os seus contornos legais. 

Retomemos, então, as nossas premissas hipotéticas do caso “a” para dar início à 

análise da questão posta: a sociedade foi extinta regularmente, sendo que houve 

liquidação dos haveres da sociedade, e os credores conhecidos à época da liquidação 

foram devidamente pagos e satisfeitos. Todavia, surge o fisco, após a extinção regular 

da empresa, e lança de ofício crédito tributário que pretende cobrá-lo dos sócios e ou do 

liquidante. Esse crédito tributário foi lançado sem acusação de dolo, fraude ou 

liquidação.  

Dito isso, passemos ao caso concreto. 

Inicialmente, como demonstrado nos tópicos anteriores, a regra societária do 

artigo 1.110 do CC encontra suporte legal na norma do artigo 134, III, e 135, I, do CTN. 
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Portanto, a responsabilidade tributária do liquidante está expressamente prevista 

em lei complementar, que, por sua vez, segundo o artigo 110 do CTN, deve ser lida em 

conjunto e com apoio nas normas ordinárias de direito privado segundo seus conceitos 

que lhe são próprios. Vale dizer que os conceitos e normas de direito privado se aplicam 

ao Direito Tributário, não podendo seu sentido ser desvirtuado para criar obrigação ou 

crédito tributário (artigo 11044 do CTN). 

Dessa forma, os deveres do liquidante estão expressamente previstos no 

ordenamento jurídico, mais especificamente no artigo 1.103 e seguintes do Código Civil, 

que aqui transcrevemos para facilitar o estudo: 

 

Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante: 

I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da 

sociedade; 

II - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que 

estejam; 

III - proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a 

assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do 

inventário e do balanço geral do ativo e do passivo; 

IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e 

partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas; 

V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, 

a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, 

nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à 

respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios 

solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente; 

VI - convocar assembleia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar 

relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados 

durante o semestre, ou sempre que necessário; 

VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com 

as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda; 

VIII - finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e 

as suas contas finais; 

IX - averbar a ata da reunião ou da assembleia, ou o instrumento firmado pelos 

sócios, que considerar encerrada a liquidação. 

Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante 

empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula "em 

liquidação" e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade. 

 

Todavia, no caso da responsabilidade tributária do liquidante, afiguram-se três 

hipóteses, que deverão ser analisadas, a saber: 

 

 
44 “Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e 

formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas 

Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou 

limitar competências tributárias.” In: BRASIL. Código Tributário Nacional. 2. ed. Brasília: Senado 

Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2012. 
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a) O tributo, lançado posteriormente ao encerramento da liquidação, tem como 

fato gerador ato praticado pelo próprio liquidante, enquanto no exercício de 

seu cargo de gestor de patrimônio de terceiros –  no caso, da sociedade 

extinta; 

b) O tributo, lançado posteriormente ao encerramento da liquidação, tem como 

fato gerador originário ato praticado pela sociedade enquanto se encontrava 

ativa, sem que o liquidante tenha sido administrador da sociedade na ocasião 

em que tal fato gerador ocorreu; 

c) O tributo, lançado posteriormente ao encerramento da liquidação, tem como 

fato gerador originário ato praticado pela sociedade enquanto se encontrava 

ativa, exercendo o liquidante à época o cargo de administrador da sociedade. 

 

Analisemos, então, as situações acima delimitadas. Como vimos, com o distrato 

da sociedade, entendido este como o ato inicial em que os sócios decidem encerrar a 

sociedade, inicia-se o procedimento de liquidação, com a nomeação oficial do liquidante. 

Este pode ser um dos ex-sócios que não tenha exercido anteriormente nenhuma 

função de administrador da sociedade, ou pode ser o próprio administrador da sociedade 

(sócio ou não), ou, ainda, terceiro estranho à sociedade, especialmente contratado para tal 

mister. 

Com o distrato, a sociedade não mais realiza atos jurídicos atinentes ao seu objeto 

social, não mais desenvolvendo nenhuma atividade. Portanto, o liquidante passa a gerir o 

patrimônio da sociedade, sendo seu mister liquidar os passivos e arrecadar os ativos, a 

fim de que todos os credores sejam pagos e satisfeitos para fazer cessar as obrigações da 

sociedade e poder legal e legitimamente encerrá-la. 

É certo que a pessoa jurídica será tributada até findar-se sua liquidação, ou seja, 

embora interrompida a normalidade da vida empresarial pela paralisação das suas 

atividades-fim, deve o liquidante manter a escrituração de suas operações, levantar 

balanços periódicos, apresentar declarações, pagar os tributos exigidos e cumprir todas as 

demais obrigações previstas na legislação tributária. 

Assim, como gestor do patrimônio da sociedade dissolvida pelos sócios, praticará 

ele atos em nome e por conta da sociedade, como seu representante e para a liquidação 

de seus haveres, e nesse mister poderá incorrer em situações que façam nascer fatos 

geradores de tributos, como, por exemplo, a venda de um imóvel que seja de propriedade 
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da sociedade. Neste momento poderá haver ganho de capital na referida compra e venda, 

o que gerará, portanto, o dever de recolher imposto em nome e por conta da sociedade. 

Assim, o recolhimento do tributo devido (imposto de renda sobre o ganho de 

capital), apurado na venda do imóvel, é de sua responsabilidade como gestor de 

patrimônio de terceiros. 

Nesse caso, verifica-se a existência de responsabilidade vinculada a ato próprio 

do liquidante, que foi omisso no pagamento do tributo. Diferentemente da regra do artigo 

135, I, do CTN, que exige culpa grave e ou dolo na prática do ato ilícito, aqui se trata de 

ato omissivo, que, portanto, não implica investigação nem de dolo nem de culpa grave.  

Bastaria, em tese, a constatação de que o tributo deveria ter sido recolhido em 

função de fato gerador praticado em sua gestão, como no exemplo acima – deixar de 

recolher o imposto de renda sobre o ganho de capital decorrente de venda de ativo da 

sociedade liquidanda –, que já seria suficiente para responsabilizá-lo com base na regra 

do artigo 134, III, do CTN, que diz: 

 

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 

obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este 

nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem 

responsáveis:   

[...] 

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

estes. 

[...] [grifo nosso] 

 

Assim, a regra do artigo 134, III, do CTN já seria suficiente, em um primeiro 

momento, para imputar responsabilidade ao liquidante, como acima visto. Porém, qual o 

limite de sua responsabilidade? Deveria responder ilimitadamente pelo tributo não 

recolhido em sua gestão enquanto liquidante?  

A norma societária do artigo 1.110 do CC pode solucionar essa questão e dar os 

parâmetros para a responsabilização do liquidante. Veja-se que o liquidante, segundo a 

norma societária, como já vimos quando estudamos a sua responsabilidade civil e 

patrimonial pelas dívidas privadas de credores não satisfeitos da sociedade, responde por 

perdas e danos, que somente poderão existir se, de fato, a sua conduta resultar no 

impedimento do recebimento, agora não mais de uma dívida privada, mas do próprio 

crédito tributário, e no dano causado ao erário. Note-se ainda que a regra prevê que, se o 

patrimônio tiver sido distribuído entre os sócios, como sobra da liquidação, em detrimento 
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do pagamento do tributo que lhes competia pagar e que deixou de ser pago por ato próprio 

de sua gestão, esse patrimônio deverá ser alcançado para responder pelo débito tributário.   

Em não havendo patrimônio distribuído, o liquidante só responderia se fosse 

comprovada a sua culpa na falta de recolhimento do tributo lançado a posteriori, pois, 

como mencionado, o artigo 134, III, do CTN impõe a responsabilidade ao liquidante 

apenas em caso de omissão no recolhimento de tributo por ato próprio, ou seja, cujo fato 

gerador seja devido por força de sua gestão. 

Por esse motivo, entendemos que a responsabilidade do liquidante será distinta 

caso o tributo exigido após a liquidação tenha seu fato gerador ocorrido quando a 

sociedade estava ativa ou ocorrido em função de ato praticado pelo liquidante, enquanto 

no exercício dessa função. E só lhe poderá ser imputada responsabilidade por tributo cujo 

fato gerador tenha sido praticado pela sociedade, enquanto ainda ativa, se à época fosse 

ele também o administrador da sociedade.  

Portanto, no caso problema, sendo o tributo devido pela sociedade extinta e tendo 

sido lançado após o seu encerramento, e pós-procedimento de liquidação, o liquidante 

somente poderia ser responsabilizado se o tributo tivesse como fato gerador ato 

decorrente de sua gestão, como no exemplo acima se mencionou, no caso de ganho de 

capital pela venda de um imóvel da sociedade em liquidação de ativos.  

Se houver mera culpa do liquidante na falta do recolhimento do imposto, sem dolo 

próprio, ou seja, sem que tenha agido de forma a dificultar o recebimento do tributo pelo 

Estado, e em benefício próprio, para receber parte do patrimônio da sociedade, que foi 

deliberadamente distribuído para frustrar tal recolhimento, o liquidante responde tanto 

pelo artigo 134, III, do CTN quanto pela norma do artigo 1.110 do CC, e aqui poderá 

também responder na qualidade de sócio, e no limite do patrimônio total que aos sócios 

tiver sido distribuído. 

Entendemos, porém, que, agindo ele com culpa (negligência ou omissão pura e 

simples no pagamento do tributo) e sendo o tributo devido por ato próprio da sua gestão, 

os bens que responderão, em primeiro lugar, pelo pagamento dessa dívida serão aqueles 

que tiverem sido entregues aos sócios. Isso porque, como já explanado anteriormente, 

quando se delimitou a responsabilidade civil do liquidante, sendo esse patrimônio 

suficiente para a liquidação do crédito tributário, é ele, inicial e preferencialmente, que 

deverá responder pelo referido débito, posto ser este o patrimônio que não deveria ter sido 

distribuído em face da existência de um credor não satisfeito – o fisco, na forma do artigo 

1.110 do CC. E, nesse caso, o liquidante, uma vez acionado pelo débito tributário, e não 
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sendo ele sócio ou administrador da sociedade extinta, deverá chamar à lide os sócios que 

receberam o patrimônio em liquidação, para que estes /bens respondam pelo crédito 

tributário, dado que seria esse patrimônio que teria respondido pelo débito, caso o tributo 

estivesse lançado à época da liquidação e fosse conhecido. 

Porém, não sendo esse patrimônio distribuído suficiente para a liquidação do 

referido crédito tributário, então, poderá o liquidante vir a responder pela diferença não 

quitada pelos referidos bens? Aqui se afigura uma resposta um pouco distinta da que 

demos para o caso da responsabilidade por dívidas privadas: se o patrimônio distribuído 

não for suficiente, mas sendo o débito decorrente de sua administração, responderá ele 

pela diferença não solvida, pois não poderia ter encerrado a liquidação sem o pagamento 

daquele crédito tributário, dado que não recolhido por culpa própria sua e de sua gestão.  

Se o patrimônio for insuficiente, ou mesmo inexistente, ou seja, se não houver 

sobra de bens na liquidação, entendemos que a regra do artigo 134, III, do CTN ainda se 

impõe, porque sua responsabilidade pelo crédito tributário é decorrente de sua gestão, e 

que lhe cabia, no momento da liquidação, ter efetuado a quitação do tributo. Aqui se 

poderia indagar sobre a aplicação da Súmula n. 430 do STJ também ao liquidante, já que, 

por essa súmula, não se redireciona de plano a dívida ao administrador da sociedade, com 

base no artigo 135, III, do CTN.  

É importante que se esclareça que a Súmula n. 430 do STJ, que estabelece que 

mero inadimplemento de tributo não é ato ilícito capaz de imputar responsabilidade ao 

administrador, somente permite o redirecionamento da execução contra ele quando 

analisa as hipóteses do artigo 135, III, do CTN, que implicam, para a responsabilização 

daquele, ato próprio praticado por ele com a intenção de impedir ou dificultar o 

pagamento do tributo. Aqui, a hipótese é distinta, porque a norma do artigo 134, III, do 

CTN não fala em ato ilícito, mas, sim, em mera omissão ou responsabilidade do liquidante 

pela sua intervenção no ato. Tanto não trata de ato ilícito que o liquidante só responderá 

por tal ato pela aplicação do artigo 135, I, do CTN. 

Assim, essa regra (artigo 134, III, do CTN) estabelece a solidariedade do 

liquidante nos casos de impossibilidade de solver o crédito tributário através do 

patrimônio da sociedade. A regra do artigo 135, I, do CTN, quando trata também do 

liquidante, impõe a necessidade, por analogia ao quanto já decidido em relação ao inciso 

III, do mesmo artigo, de igual grau de dolo ou culpa no ato.  

Dessa forma, se a responsabilidade do administrador (artigo 135, III, do CTN) se 

materializa mediante a prática de ato próprio e lesivo, com um resultado efetivo de 



65 

 

impedimento ou dificultação do pagamento do tributo, sem que haja outras normas 

prevendo hipóteses de responsabilidade por omissão ou culpa dele, no caso do liquidante 

isso não acontece.  

Assim, a Súmula n. 430 do STJ encontra sintonia com aquela regra (artigo 135, 

III, do CTN), porque essa norma trata de ato ilícito praticado pelo administrador e exige 

para tal que se comprove tal prática. Dessa forma, o resultado da conduta do 

administrador é ato próprio e volitivo, que tem a ver com a intenção efetiva de lesar o 

fisco e de dificultar ou tentar impedir o recebimento do tributo. Não se poderá, portanto, 

imputar a ele, administrador, o cometimento de ato ilícito pelo mero inadimplemento pela 

sociedade no pagamento do tributo; somente se poderá imputar a ele tal responsabilidade, 

se, aliado a esse fato, existir um ato próprio dele que implique certo resultado, qual seja, 

o de impedir ou dificultar tal pagamento.  

Por tal motivo, no caso do liquidante, entendemos ser a Súmula n. 430 do STJ de 

aplicação duvidosa, ou ao menos questionável, quando o tributo é fruto de ato de sua 

gestão, porque a norma do artigo 134, III, do CTN já o coloca como responsável solidário 

no pagamento do débito tributário nos casos de omissão em seu mister, que, segundo se 

nos afigura, pode ser a mera falta de liquidação do tributo.  

Em suma, o mero inadimplemento no pagamento do tributo devido por ato próprio 

de sua gestão pode ser considerado uma omissão direta e própria do gestor, portanto 

passível de determinar a sua responsabilidade solidária pela quitação do débito tributário. 

Por esse motivo, entendemos questionável dar ao liquidante o mesmo tratamento que a 

Súmula n. 430 do STJ dá ao administrador da sociedade, já que a base legal é diversa.  

Corrobora ainda esse entendimento o fato de que, quando verificamos que a 

responsabilidade do liquidante se tornará ilimitada se ficar comprovado ter havido dolo 

de sua parte no não recolhimento do tributo e, agora com base no artigo 135, I, do CTN, 

especialmente se se identificar ter havido tentativa de desvio do patrimônio da sociedade 

para os sócios, justamente para impedir ou dificultar a solvência desse crédito tributário, 

em detrimento do erário e com favorecimento dos sócios, em particular se ele também 

figurar como sócio da sociedade, pois, nesse caso, teria sido diretamente beneficiado por 

seu dolo e pela falta de pagamento do tributo (ato ilícito).  

Mas e se o tributo lançado decorre de fato gerador ocorrido quando a sociedade 

ainda se encontrava ativa, sem que o liquidante fosse o seu administrador à época? Poderá 

ele vir a ser responsabilizado pela liquidação irregular ou mesmo pelo pagamento do 
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tributo? E, nesse caso, poderá ser invocada a Súmula n. 430 do STJ para exonerá-lo desse 

pagamento?  

Não sendo o liquidante sócio da sociedade (para efeitos de se aplicar a regra do 

artigo 1.110 do CC) nem administrador da sociedade, quando o fato gerador tiver sido 

por ela praticado e cujo tributo respectivo só depois de extinta a sociedade vem a ser 

lançado e cobrado pelo fisco, não nos parece possível imputar-lhe qualquer 

responsabilidade, mesmo com base no artigo 134, III, do CTN. 

Veja-se que, nesse caso, o tributo era por ele desconhecido, sendo-lhe impossível 

intervir no ato, quer de pagamento, quer de sonegação. Partindo-se da premissa de que se 

trata de crédito tributário lançado extemporaneamente pelo fisco, credor não satisfeito, 

vale dizer, quando a liquidação já se encontrava finalizada e a sociedade regularmente 

extinta, não poderia a regra do artigo 1.110 do CC ser aplicada ao liquidante sem as 

ressalvas feitas quando do estudo de sua responsabilidade civil. 

Uma vez que o tributo só tenha sido lançado depois de concluída a liquidação, 

sem que o liquidante tivesse conhecimento de sua existência, não poderia ser ele 

responsabilizado objetivamente pela liquidação pretendida como irregular, pois, ao tempo 

em que a liquidação ocorreu, nada era devido (dado que não constituído qualquer 

lançamento de ofício).  

Além disso, o tributo era devido pela sociedade, tendo sido ela a realizadora do 

fato gerador. Portanto, em princípio, o liquidante não teria nenhuma relação direta com a 

prática do fato gerador do tributo devido pela sociedade, agora extinta, se não fosse, ao 

mesmo tempo, administrador da sociedade à época da ocorrência daquele. Ele nem sequer 

tinha conhecimento de sua existência.  

Portanto, em sua defesa, poderia arguir que, nesse específico caso, a Súmula n. 

430 do STJ seria aplicável, pois, diferentemente da hipótese anterior, em que a 

responsabilidade é sua pelo recolhimento do tributo não pago, nesta se trata de ato em 

que não interveio nem direta nem indiretamente, já que desconhecia, por completo, a sua 

existência. Se a favor do administrador, que é a quem poderia ser imputada eventual 

responsabilidade, há a possibilidade de indagar sobre a sua escusa com base na referida 

súmula, mais ainda em relação ao liquidante, que nem sequer tinha ciência dos fatos. 

Em síntese: sem a prova de sua culpa, não há dano a implicar sua responsabilidade, 

nem pelo artigo 1.110 do CC nem, muito menos, pela regra do artigo 134, III, ou mesmo 

pela do artigo 135, I, do CTN. Aquela (134, III, do CTN) expressamente menciona que o 

liquidante será responsabilizado por atos em que tiver intervindo diretamente ou por 
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omissões pelas quais tiver sido responsável. Sem se provar tal culpa (nexo causal com a 

falta de pagamento do tributo), não há como se lhe imputar, em nosso entendimento, 

nenhuma responsabilidade subjetiva, ou objetiva, no pagamento do referido imposto. 

Menos ainda seria possível fazê-lo com suporte no preceito do artigo 135, I, do CTN, 

segundo o qual apenas mediante a prática de ato ilícito pelo liquidante é que se pode 

imputar a ele a responsabilidade tributária pelo pagamento do tributo cujo fato gerador 

tenha sido praticado pela sociedade extinta.  

Aqui, retomando a ideia de que a liquidação se torna irregular pela existência de 

credores não satisfeitos, e o fisco pode ser considerado como tal, vê-se que a 

irregularidade da liquidação se dá apenas para efeito de alcançar os bens distribuídos aos 

sócios, já que deveriam ter sido destinados aos credores. O liquidante, no entanto, não 

poderá ser considerado por ela responsável se não souber da existência do débito 

tributário, lançado somente a posteriori. Para ele, a sociedade foi liquidada regularmente, 

portanto não poderá ser afetado por essa suposta irregularidade se não houver a 

comprovação de sua culpa ou dolo na liquidação.  

Aliás, a própria lei societária, que aqui discutimos, só lhe imputa responsabilidade 

em caso de comprovação de que existe nexo causal entre sua conduta e o efetivo dano 

ocorrido, conforme prescreve o artigo 1.110 do CC. Em nosso entendimento, é esse nexo 

causal que falta e não estaria demonstrado neste específico caso. 

Podemos indagar ainda: e se o liquidante tiver sido sócio da sociedade extinta, 

mas não tiver exercido cargo de gestão ou administração da empresa e tiver recebido bens 

por força do resultado da liquidação? Poderá, nesse caso, ser responsabilizado pelo tributo 

cujo fato gerador tenha ocorrido no período em que a sociedade se encontrava ativa e só 

veio a ser cobrado pelo fisco depois de sua extinção?   

A norma societária do artigo 1.110 do CC pode ajudar a solucionar essa questão 

e dar os parâmetros para a responsabilização do liquidante. Veja-se que o liquidante, 

segundo a norma societária, conforme acabamos de expor, responde por perdas e danos, 

que somente poderão existir se, de fato, a sua conduta resultar no impedimento do 

recebimento do crédito tributário e no dano causado ao erário e se for comprovado que o 

dano foi por ele praticado. Também se poderia questionar se existe dano, pois este 

somente poderia existir, em tese, se o patrimônio tivesse sido distribuído aos sócios, como 

sobra da liquidação, pois esse patrimônio é que deveria ser alcançado, segundo a regra do 

artigo 1.110 do CC, para responder pelo débito tributário (no caso de ex-sócios).   
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Assim, caso seja ex-sócio da sociedade e tenha recebido algo quando do 

encerramento da liquidação, o liquidante poderá ser acionado pela Fazenda com base no 

artigo 134, III, do CTN, combinado com o artigo 1.110 do CC, porque, na impossibilidade 

de recebimento do tributo da sociedade, ele responde solidariamente. Aqui, porém, a 

responsabilidade será limitada ao montante do capital distribuído aos ex-sócios, e não 

haverá como invadir o patrimônio pessoal do liquidante, mesmo que aquele montante não 

seja suficiente, se o fato gerador do tributo tiver ocorrido quando a sociedade ainda se 

encontrava ativa. Segundo nosso parecer, ele responderá muito mais na qualidade de ex-

sócio do que propriamente de liquidante (repita-se, se o fato gerador do tributo lançado 

não for decorrente de ato de sua gestão). Enquanto ex-sócio da sociedade, nas sociedades 

limitadas, sua responsabilidade é limitada ao montante do capital integralizado. Nesse 

caso, os bens que teriam sido entregues aos sócios deveriam ser utilizados para se realizar 

o pagamento dos credores, inclusive o fisco, pois, em verdade, são bens da sociedade que 

não deveriam ter sido entregues aos sócios, mas, sim, servido para liquidar o passivo da 

sociedade.  

Não havendo patrimônio distribuído e sendo ele ex-sócio, só lhe caberia responder 

se fosse comprovada a sua culpa na falta de recolhimento do tributo lançado a posteriori, 

pois, como mencionado, o artigo 134, III, do CTN impõe a responsabilidade ao liquidante 

apenas em caso de omissão no recolhimento de tributo por ato próprio (segundo nos 

parece), ou seja, quando o fato gerador decorre de ato proveniente de sua gestão, e no 

limite do dano causado, ou seja, no limite do que distribuiu “indevidamente”. 

Importante dizer que, em nossa pesquisa jurisprudencial, que levantou mais de 

2.000 acórdãos, inicialmente procuramos decisões que embasassem um e outro 

entendimento, aqui colocados, mas, de fato, não encontramos nenhuma menção ao 

liquidante, nem mesmo a análise da aplicação do artigo 135 do CTN, que não fosse em 

relação ao seu inciso III, pois nenhuma decisão abarca o inciso I desse artigo ou mesmo 

o inciso III do artigo 134 do CTN. 

Assim, as hipóteses aqui apresentadas são fruto de nosso próprio entendimento e 

do entendimento da doutrina que trata da responsabilidade civil e societária do liquidante, 

a qual, no entanto, não resolve a questão quanto à sua responsabilidade tributária, pois 

dela não trata, e tem, assim, caráter subsidiário, ajudando a equacionar, mas não 

resolvendo, nossos questionamentos. 

Em resumo: 
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Na hipótese-problema posta em discussão, caso o tributo seja devido pela 

sociedade e tenha sido lançado após o seu encerramento, e pós-procedimento de 

liquidação, o liquidante somente poderá ser responsabilizado se o tributo tiver como fato 

gerador ato decorrente de sua gestão. Nesse caso, poder-se-ia atribuir a irregularidade da 

dissolução ao liquidante e, por esse motivo, responsabilizá-lo.  

Se, contudo, o lançamento fosse decorrente de fato gerador praticado pela 

sociedade, sem acusação de dolo ou fraude, não poderia ser, em tese, aplicada a regra do 

artigo 134, III, do CTN se o liquidante não fosse administrador ou sócio gerente à época 

daquele, pois não teria ele praticado nenhuma omissão ou ilegalidade em sua gestão, dado 

que não era conhecida a existência e exigência do tributo.  

Finalmente, caso o liquidante seja ex-sócio da sociedade e tenha recebido algo 

quando do encerramento da liquidação, poderá, então, ser acionado pela Fazenda com 

base no artigo 134, III, do CTN, combinado com o artigo 1.110 do CC, mas mais na 

qualidade de ex-sócio, e porque tal ativo por ele recebido não poderia ter sido a ele 

destinado, como acima já se demonstrou. Aqui a responsabilidade será limitada ao 

montante do capital distribuído aos ex-sócios, e não haverá como invadir o seu patrimônio 

pessoal se o fato gerador do tributo for decorrente de ato praticado pela sociedade 

enquanto ativa. 

Em relação aos demais ex-sócios que não exerceram o cargo de liquidante e que 

receberam patrimônio quando da liquidação e apuração dos haveres, o limite de sua 

responsabilidade civil seria o patrimônio distribuído irregularmente, pois este seria o 

patrimônio que o liquidante teria para gerir, eventualmente, à época para pagar o tributo. 

Em caso de ser insuficiente, o que deveria ter ocorrido à época da liquidação é que 

a sociedade não poderia ter-se liquidado por vontade dos sócios, mas por falência ou 

liquidação judicial, por ser seu patrimônio inferior aos seus débitos. Ou os sócios 

deveriam ter sido chamados para participar das perdas e assim concluir o procedimento 

da liquidação, com o pagamento de todos os credores. Nesse particular, caso os sócios 

decidissem por não realizar os aportes necessários, haveria a necessidade de declarar a 

autofalência para concluir o procedimento de encerramento da sociedade, no qual se daria 

o concurso de credores, quando, então, o total do patrimônio seria partilhado de acordo 

com a qualidade dos credores (preferenciais ou quirografários).  

Contudo, como já defendido linhas atrás, a eles somente poderia ser imputada 

responsabilidade tributária se se considerasse que a norma do artigo 1.110 do CC tem 

aplicação automática também às dívidas tributárias, ou nos casos de poder aplicar tal 
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norma com base nas normas gerais de responsabilidade tributária já estudadas, e pelos 

motivos já estudados, como é o caso do artigo 131, II e III, do CTN. Caso contrário, não 

poderiam responder pelas dívidas da sociedade, ainda que tais bens tivessem a ele sido 

distribuídos, lembrando que estamos tratando especificamente de sociedades empresárias 

constituídas sob responsabilidade limitada. 

 

3.1.1.5 Análise da hipótese-problema quanto à responsabilidade tributária do 

administrador (sócio gerente) – artigo 135, III, do CTN e artigo 1.110 do CC 

Vista a responsabilidade do liquidante no pagamento do tributo lançado depois da 

extinção da sociedade, devemos, finalmente, pôr em questão a responsabilidade do 

administrador (sócio gerente) no pagamento do tributo.  

Assim, passaremos a analisar, agora, a regra específica do artigo 135, III, do CTN, 

que trata da responsabilidade tributária do administrador. Hoje é essa a qualificação 

jurídica dada pelo Código Civil à pessoa física que antigamente recebia o nome de sócio 

gerente, nos casos em que o sócio exercia tal função, e de gerente delegado, quando a 

pessoa que exercia a administração da empresa não era sócio da sociedade. 

Antes, porém, para um melhor posicionamento e entendimento da hipótese-

problema quanto à possível responsabilidade do administrador da sociedade limitada em 

face de uma liquidação irregular, ou seja, na existência de credores não satisfeitos após a 

liquidação e extinção da sociedade de forma regular, faz-se necessária a análise da regra 

do artigo 1.110 do CC, agora em face da norma do artigo 135, III, do CTN, para verificar 

a sua possível integração, dado que, em nosso entendimento, aquela norma não é 

autoaplicável às dívidas de natureza tributária. 

Uma primeira análise do artigo 135, especialmente de seu inciso III, que é o que 

importa ao nosso estudo agora,  revela que a materialidade da regra matriz de 

responsabilidade tributária de terceiros pelos créditos tributários implica a existência de 

(i) uma ilicitude praticada, pois o dispositivo se refere a “atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos”; (ii) ausência (ou não) de culpa – o 

dispositivo em sua literalidade não impõe a existência de culpa ou dolo para a sua 

aplicação ao caso concreto, mas, sabe-se que parte da doutrina e a jurisprudência 

majoritária entendem que esse elemento deva estar presente para a caracterização dessa 

responsabilidade. Esse requisito material será enfrentado e analisado mais adiante, 

quando definirmos o que deve ser entendido como infração à lei e atos de excesso de 
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mandato ou gestão; (iii) conduta de terceiro, já que o administrador, pela própria 

literalidade do dispositivo, será responsabilizado pela prática de ato próprio (ato ilícito) e 

deverá pagar por débito tributário de terceiro (sociedade extinta) por tal razão; e (iv) 

algum tipo de resultado, embora qual seja ele ainda seja uma questão controvertida.  

Com base nessas premissas, Daniel Monteiro Peixoto formula o seguinte 

arquétipo para a regra do artigo 135, III, do CTN – responsabilidade dos administradores 

sobre créditos tributários de terceiros45: 

 

Hipótese de Incidência Se ocorrer determinada situação fática com as 

propriedades: 

(+) ilicitude; 

(+/-) culpabilidade; 

(+) conduta de terceiros, e 

(+) resultado 

Deve – ser  

Consequente O surgimento de dada relação jurídica na qual o 

administrador figura na posição de sujeito passivo, 

com o dever de ressarcir o crédito tributário à 

Fazenda Pública, sujeito ativo 

  

Segundo o autor, a análise deve ser iniciada pelo resultado, pois este define as 

demais propriedades. Então, que tipo de resultado deve decorrer da conduta do 

administrador para que este possa ser responsabilizado e apareçam as demais 

propriedades da regra de incidência?  

Responde o autor: 

a) Possibilidade interpretativa 1: o resultado consiste no surgimento da própria 

obrigação tributária, numa linha de interpretação mais próxima do teor literal 

do artigo 135, caput, quando alude à “responsabilidade pelas obrigações 

tributárias resultantes dos atos praticados com ... infração de lei”; ou 

b) Possibilidade interpretativa 2: o resultado da conduta consiste no simples não 

recebimento do crédito por parte da Fazenda Pública; ou 

c) Possibilidade interpretativa 3: o resultado consiste no não recebimento do 

crédito pela Fazenda Pública associado à impossibilidade ou redução da 

possibilidade de obtenção desse valor junto ao patrimônio da sociedade”46. 

 
45 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. Saraiva: São Paulo, 2012. p 320 
46 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. Saraiva: São Paulo, 2012. p 320-1 
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Alerta o autor que tais possibilidades interpretativas já seriam o resumo das 

posições que a doutrina e a jurisprudência defendem. Segundo ele, surge a seguinte 

pergunta, quando se enfrenta o questionamento anterior: “Que tipo de conduta do 

administrador pode ser considerada infratora, nos termos do preceito tributário sob 

análise?”. E ele responde: 

 

a) Assumindo-se a primeira das opções acima, acerca do resultado 

(surgimento da obrigação tributária) os tipos de infração serão configurados do 

seguinte modo: 1) infração à lei será, por exemplo, a prática de uma atividade 

ilícita (venda de armas sem licença específica, jogo do bicho); e outra 

caracterizável como “fato jurídico tributário”, sob a perspectiva de uma regra 

matriz de incidência da qual decorra o nascimento de uma obrigação tributária; 

2) como exemplo de infração ao contrato social, por sua vez, poderíamos 

indicar o fechamento de um importante contrato de um produto por um “diretor 

de marketing” quando nos termos das regras ali consignadas, essa atribuição 

seria do “diretor comercial”. Concluída a operação com a entrega do produto, 

haverá a incidência de um tributo (ICMS, por exemplo) e a obrigação do seu 

pagamento será imputável àquele que praticou a infração. 

b) Se a idéia de resultado, contudo, for a descrita na letra “b” do primeiro 

questionamento (o simples não recebimento do valor do tributo por parte da 

Fazenda Pública), a conduta infratora do administrador terá o seguinte perfil: 

1) enquanto infração à lei, a conduta consistente em deixar de recolher o tributo 

(decorrente do dever prescrito pela regra de incidência tributária); 2) a infração 

ao contrato social ou estatuto, por sua vez, fica difícil de caracterização de 

modo autônomo, visto que o não recolhimento, ainda que esteja em desacordo 

com alguma regra interna da sociedade, já caracteriza, por si só, infração à lei 

tributária. 

c) Partindo-se, contudo, da terceira opção de resultado (o não recebimento 

do crédito por parte da Fazenda Pública, associado à impossibilidade, ou 

redução da possibilidade, de obtenção desse valor junto ao patrimônio da 

sociedade), a conduta infratora será aquela que compromete o capital social 

em sua função externa (garantia de credores). No geral, essas condutas são 

tipificadas como ilícitas em diferentes âmbitos de regulação, como o 

societário, o falimentar, o penal e mesmo o tributário em algumas regras 

especiais. Também aqui resta dificultada a tipificação de infração autônoma a 

contrato social ou estatuto, visto que tal modalidade de conduta normalmente 

é passível de recondução a algum dispositivo legal, objeto de 

descumprimento.47 

 

Segundo ele, ao explicar o porquê, não se pode considerar a literalidade da lei 

como sendo a interpretação melhor a ser dada ao resultado pretendido pela norma 

(possibilidade “a” do primeira pergunta); é preciso lembrar-se de analisar o dispositivo 

do artigo 135, III, do CTN em consonância com outros dispositivos vigentes à época da 

promulgação do código, que disciplinavam a responsabilidade do “sócio gerente”, como 

 
47 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação, administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 322-3. 
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o artigo 10 do Decreto nº 3.708/1948 e o artigo 12149 do Decreto Lei 2.627/40 (antiga Lei 

das S/A), que tratavam justamente da responsabilidade do sócio gerente nas sociedades 

por quotas de responsabilidade limitada e dos diretores nas sociedades por ações. 

Ao comparar os dispositivos em questão, diz o autor parecer que o Código 

procurou importar os critérios de responsabilização dos administradores de modelos 

legais já existentes. Segundo ele,  

 

o raciocínio subjacente àqueles antigos artigos e que se mantém no direito 

societário atualmente em vigor, pode ser assim pontuado: a) os administradores 

são os agentes de manifestação de vontade da sociedade; b) os limites de suas 

atribuições são aqueles presentes no contrato social ou no estatuto, veículos de 

autênticas regras de competência para que se possa firmar, com terceiros, os 

atos decorrentes do exercício da autonomia da vontade, logo c) se o 

administrador incorreu em violação literal às regras de competência50 ou às 

finalidades51 presentes naqueles instrumentos de outorga, as consequências do 

ato firmado devem ser imputadas à pessoa do administrador.52 

 

Em uma primeira visão, poderíamos concluir que a sociedade estaria excluída de 

se responsabilizar pelas obrigações contratadas pelo administrador em seu nome, fora dos 

limites e das atribuições que lhe foram dadas, mas essa não seria a melhor solução, dado 

que, em muitos casos, a prática ilícita teria beneficiado a sociedade e manteria certa 

conexão com o seu objeto social e suas operações. Daí se defender a aplicação da teoria 

da aparência nesses casos, para garantir o cumprimento dos direitos de terceiros de boa-

 
48 “Art. 10: Os sócios-gerentes ou que derem o nome à firma, não respondem pessoalmente pelas obrigações 

contratadas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidária e 

ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação ao contrato ou da lei.” In: 

BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 3.708 de 10 jan. 1919. Regula a constituição de sociedades 

por quotas, de responsabilidade limitada. 
49 “Art. 121: Os diretores não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da 

sociedade, e em virtude de ato regular de gestão. § 1º Respondem, porém, civilmente, pelos prejuízos que 

causarem, quando procederem: I- dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II- com 

violação da lei ou dos estatutos; [...].” In: BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 2.627 de 26 set. 

1940. Dispõe sobre as sociedades por ações. 

50 “Em caso de ‘infração ao contrato social ou estatutos’”. 
51“Em caso de ‘excesso de poderes’. Nessa hipótese, a conduta do administrador segue, numa primeira 

análise, os estritos termos e fórmulas do contrato ou estatuto social, excedendo, todavia, o interesse da 

empresa ou sua função social.” 
52 “Interessante levantamento é feito por Modesto Carvalhosa, elencando: ‘1) atos de diretores com violação 

dos limites de poder estatutário de representação; 2) atos de diretores munidos de representação, cuja 

eleição ou investidura sejam nulas; 3) atos de diretores munidos de representação social mas privados de 

poder de deliberar a respeito de negócio jurídico; 4) atos de administrador que não tem estatutariamente 

poder de representação, mas a quem é outorgada procuração, havendo, no entanto, excesso de mandato; 5) 

atos de representação individual de diretor que somente poderia exercê-la conjuntamente; 6) atos de 

representação em negócios jurídicos estranhos ao objeto social”. In: CARVALHOSA, Modesto. 

Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4 ed. ver. e atualiz. São Paulo: Saraiva, 2008. vol 2, p. 180, 

apud PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação, administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 329. 
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fé que com ela contrataram, mitigando, assim, a sua “irresponsabilização”. Essa situação 

é defendida por Fabio Ulhoa Coelho, que diz: 

 

Embora a nossa doutrina do início do século XX lecionasse que os 

administradores da sociedade anônima, contratando atos estranhos às 

finalidades da companhia, obrigavam-se pessoalmente e não vinculavam a 

pessoa jurídica, de modo geral, os problemas relacionados à extrapolação dos 

limites do objeto social sempre foram, e, ainda têm sido examinados à luz da 

“teoria da aparência”, com vistas à proteção dos interesses de terceiros de boa-

fé que contratam com a sociedade.53 

 

Essa ideia de responsabilização pessoal do administrador não tem como finalidade 

a exclusão da responsabilidade social, mas, sim, a preservação dos interesses de terceiros 

de boa-fé, que, muitas vezes, não têm condições prévias de saber (nem conhecimento 

específico que lhes permita saber) quais são os poderes e os limites de representação 

dessas pessoas que atuam em nome da sociedade. 

Prosseguindo, ao contrário do que ocorre no direito privado, no direito tributário 

a obrigação não surge por vontade do particular ou por um acordo de vontade das partes, 

mas de um fato jurídico próprio e objetivo. Para o direito tributário, só importará se há, 

no ato, manifestação de capacidade contributiva e tipificação prévia do fato gerador do 

tributo, conforme preceitua o artigo 118 do CTN: “A definição legal do fato gerador é 

interpretada abstraindo-se: I- da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos 

contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou seus 

efeitos; II- dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos”. 

Para o Código Tributário Nacional, a teoria da aparência não está em causa, nem 

é aplicável, dado que não se perquire a validade ou não do negócio jurídico em relação à 

Fazenda Pública, até porque mesmo uma atividade ilícita como o jogo do bicho, por 

exemplo, gera obrigações tributárias para quem a pratica e é fato gerador de tributo.  

Assim, o mais coerente com a regra do artigo 135, III, do CTN não é perquirir a 

validade ou não do ato praticado pelo administrador, mas averiguar se a sua prática 

causou a impossibilidade ou diminuiu a possibilidade de cobrança pela Fazenda Pública 

do crédito tributário existente. Importa investigar, portanto, se a impossibilidade de se 

exigir o tributo da sociedade decorre ou não de ato de seu administrador.  

Dessa forma, a partir dessa conclusão, analisaremos a regra de responsabilidade 

dos administradores em face das posições anteriores e aventaremos respostas aos 

 
53 COELHO, Fabio Ulhoa. A sociedade limitada no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 69.  



75 

 

questionamentos inicialmente aqui realizados, em relação às propriedades das hipóteses 

normativas. 

 

3.1.1.5.1 Da análise da hipótese do artigo 135, III, do CTN quanto ao resultado a ser 

considerado para efeito de responsabilização tributária 

A interpretação de qual é o resultado que se exige para efeito de se impor a 

responsabilização do administrador por débito tributário da sociedade, como já foi visto, 

varia na doutrina.  

Uma das correntes doutrinarias defende a maior fidelidade ao teor semântico e 

literal da norma, pois entende que a própria norma já estabelece os critérios objetivos de 

responsabilidade quando diz que serão responsáveis pelos créditos correspondentes a 

“obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou 

infração de lei, contrato social ou estatuto”. Nesse diapasão, devem estar presentes 

simultaneamente três condições: (i) a prática pelo administrador de ato com “excesso de 

poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto”; (ii) como resultado, o surgimento de 

obrigação tributária e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta do administrador e o 

surgimento da obrigação tributária. 

Para os que defendem essa linha de raciocínio, a conduta do administrador é um 

fato ilícito diferente e antecessor ao fato que faz surgir a obrigação tributária, fato lícito. 

De acordo com Mizabel Derzi, que adota esse entendimento: 

 

A peculiaridade do artigo 135 está em que os atos ilícitos ali mencionados, que 

geram a responsabilidade do terceiro que os pratica, são causa (embora 

externa) do nascimento da obrigação tributária, contraída em nome do 

contribuinte, mas contrariamente a seus interesses. São assim, do ponto de 

vista temporal, antes ou concomitantes ao acontecimento do fato gerador da 

norma básica, que dá origem à obrigação. Por isso o dispositivo menciona 

“obrigações resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de 

lei, contrato social ou estatuto.54 

 

Maria Rita Ferragut também defende o mesmo pensamento ao mencionar que: 

 

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 no estatuto, à competência pessoal para a 

 
54 Apud PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação, administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 330 
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tomada de decisões e, ainda, aos limites fixados em lei. Some-se a isso a 

necessidade de dolo. [...]) Insistamos: o ilícito opera-se em momento que 

antecede a efetivação do evento tributário.55 

 

 

Uma das consequências importantes que se podem extrair dos textos acima é que 

a mera falta de pagamento de imposto não pode ser considerada como fato ilícito que dá 

ensejo à responsabilidade dos administradores. Isso porque o inadimplemento da 

obrigação não prescinde de sua existência prévia, ou seja, a obrigação tributária surge 

antes do seu próprio inadimplemento (falta de pagamento).  

Assim, por nascer a suposta ilicitude (falta de pagamento do tributo) depois do 

nascimento da obrigação tributária propriamente dita, essa hipótese não se enquadraria 

no rigor formal literal da regra insculpida no artigo 135 do CTN, como colocado pela 

corrente doutrinaria acima mencionada. 

Existe, porém, outro argumento para sustentar que o mero inadimplemento da 

obrigação tributária não é pressuposto suficiente para imputar ao administrador a sua 

responsabilização por tal pagamento. E o argumento é lógico, pois a norma excepcional 

se esvaziaria de propósito, já que sempre haveria a responsabilização do administrador 

pelo inadimplemento da obrigação tributária. Nesse caso, ele seria acionado em todos os 

processos de cobrança do crédito tributário pela Fazenda Pública. Por esse motivo, não 

pode o simples inadimplemento da obrigação tributária ser considerado como ato ilícito 

capaz de generalizar a responsabilidade do administrador no cumprimento (que é sempre 

excepcional) da obrigação tributária não adimplida pela sociedade.  

 A corroborar também esse entendimento temos Hugo de Brito Machado, que 

assim se manifesta:  

 

se o não pagamento do tributo fosse infração à lei capaz de ensejar a 

responsabilidade dos diretores de uma sociedade por quotas ou de uma 

sociedade anônima, simplesmente inexistiria qualquer limitação de 

responsabilidade destes com relação ao Fisco. Aliás, inexistiria essa limitação 

mesmo em relação a terceiros [...]. Não se pode admitir que o não pagamento 

do tributo configure infração de lei capaz de ensejar tal responsabilidade 

porque isto levaria a suprimir-se a regra, fazendo prevalecer, em todos os 

casos, a exceção.56 

 

Essa linha de pensamento foi consagrada pela jurisprudência com a edição da 

Súmula n. 430, pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim está redigida: “O 

 
55 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 

2005. p. 122-3 
56 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 167-8 
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inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 

responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 

Conforme se tem visto na jurisprudência, a conduta que é capaz de imputar 

responsabilidade do administrador quando o crédito tributário resta inadimplido pela 

sociedade é aquela que causa óbice ou dificulta a solvabilidade da obrigação tributária. 

Assim, não seria o simples inadimplemento do tributo que geraria a responsabilidade 

pessoal do administrador, mas o fato de que sua conduta atuou de maneira decisiva para 

que o crédito tributário não fosse pago. Aqui a conduta do administrador não tem a ver 

com o surgimento da obrigação tributária, mas, sim, com a tentativa de impedir a sua 

adimplência, ou mesmo de dificultá-la, como se daria, por exemplo, caso ele vendesse os 

bens da sociedade ou comprometesse o seu capital social para impedir que este fosse 

atingido pela cobrança do débito tributário. 

É precisamente com base nessa conduta, ou seja, na prática pelo administrador de 

ato tendente a dificultar, ou mesmo a impedir, o pagamento do tributo devido, 

impossibilitando a solvência do crédito tributário com o próprio patrimônio da sociedade, 

que o Superior Tribunal de Justiça vem autorizando o redirecionamento da execução do 

débito pela Fazenda Pública para responsabilizar o administrador da sociedade, com base  

no artigo 135, III, do CTN, tendo, inclusive, editado nesse sentido a Súmula n. 43557.  

No entendimento do STJ, portanto, o resultado decorrente da conduta do 

administrador que gera a sua responsabilidade não é a falta de pagamento do tributo, mas 

a falta de pagamento aliada à dificuldade ou à impossibilidade de solução do débito pelo 

patrimônio da sociedade diretamente relacionada a ato do administrador.  

Ao se manifestar sobre as razões do STJ de assim decidir, Maria Lúcia Aguilera 

entende que o tribunal, de certa forma, passa a utilizar-se do ilícito societário (dissolução 

irregular) para justificar a imposição da responsabilidade ao administrador. Assim, 

textualmente menciona que: 

 

Na verdade, os Tribunais Superiores operaram uma alteração no preceito 

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 outra relação de 

 
57 “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem 

comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-

gerente.” In: BRASIL. STJ. Súmula n. 435. DJ-e 13 maio 2010. Disponível em: < 
https://www.coad.com.br/busca/detalhe_16/2353/Sumulas_e_enunciados>. Acesso em: 25 jul. 2021. 

  

https://www.coad.com.br/busca/detalhe_16/2353/Sumulas_e_enunciados
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causalidade: entre o ilícito societário (dissolução irregular) e a impossibilidade 

de adimplemento do crédito tributário pela sociedade.58 

 

Embora não seja escopo deste trabalho analisar a dissolução irregular como causa 

da responsabilização do administrador pelo pagamento do débito societário, pois nossa 

preocupação é analisar justamente os casos em que a dissolução é regular, estamos 

estabelecendo uma primeira linha de raciocínio para compreender quais são os critérios 

que determinam tal responsabilidade e se há ou não a possibilidade de se adotarem normas 

não tributárias para alargar o entendimento do quanto vem determinado no artigo 135 do 

CTN. 

Convém relembrar que a responsabilidade tributária do artigo 135, III, do CTN é 

norma de caráter excepcional, portanto seu alargamento é de possibilidade duvidosa, já 

que, como se mencionou acima, quando se discorreu sobre a impossibilidade de imputar 

responsabilidade ao administrador por mero inadimplemento do tributo, se assim fosse, a 

exceção se tornaria regra e não haveria a necessidade da existência da própria norma. 

É necessário que analisemos os três elementos distintos a que o caput do artigo 

135 do CTN faz alusão para podermos melhor responder aos questionamentos a que nos 

propusemos analisar linhas acima, que são: (i) atos praticados com infração à lei; (ii) atos 

praticados com infração a contrato social ou estatuto e, finalmente, (iii) atos praticados 

com excesso de poder. 

De acordo com Daniel Monteiro Peixoto,  

 

[...] o termo “infração à lei”, apesar de formulado de modo aberto, deixa clara 

a ideia de que, para que se configure a responsabilidade, deve ser verificada a 

prática de um ato ilícito. Mais: esse ilícito deve estar descrito, em seus 

contornos conotativos, por enunciados insertos no ordenamento pelo veículo 

introdutor “lei”. Agora, definir, especificamente, que ilícito seria esse exige 

que se procurem informações em enunciados prescritivos outros, não 

necessariamente veiculados no próprio Código Tributário Nacional ou em 

veículos introdutores que cuidem de matéria tributária.59 

 

 

Assim, no entendimento do autor, o intérprete deve valer-se de normas jurídicas 

em sentido estrito do termo que caracterizem e tipifiquem a conduta do administrador 

 
58 A responsabilidade de terceiros decorrente da prática de ilícitos e o lançamento de ofício: o caso da 

responsabilidade pessoal dos administradores. FERRAGUT, Maria Rita; NEDER, Marcus Vinícius 

(coord.). Responsabilidade tributária. São Paulo: Dialética, 2007. p. 132. 
59 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação, administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 335 
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como ilícita. Portanto, não é qualquer conduta que pode ser considerada como ilícita, mas 

apenas aquelas que assim estiverem expressamente tipificadas, como ilícitas, em normas 

jurídicas concretas. 

E tal conclusão é muito importante, porque não basta que se cite o artigo 135, III, 

do CTN para se pretender a responsabilização do administrador, mas há a necessidade 

de que, além dele, seja determinada a norma jurídica violada que descreve e caracteriza 

o fato ilícito tipificado e cometido pelo mesmo como tal.  Dessa forma, não basta a mera 

indicação da conduta lícita, pois há de haver a prova de que tal conduta, tipificada como 

tal pela norma secundária (ilícita), foi por ele de fato praticada. A falta de indicação dessa 

norma e da prova da conduta ilícita nela contida implica a nulidade do lançamento, 

segundo nosso entendimento. 

Para efeito de integração entre as normas de tipificação do ilícito com as normas 

de tipificação tributária, devem ser satisfeitos dois pontos: (i) a autoridade administrativa 

ou judicial que aplicar a norma de responsabilidade deve ser competente para assim fazê-

lo, ou estar autorizada a assim proceder por autoridade competente, e (ii) a conduta ilícita 

deverá concorrer efetivamente para o resultado consistente na impossibilidade total ou 

parcial de liquidação do débito tributário, através do patrimônio da sociedade.  

Sob o ponto de vista penal, algumas condutas são de fácil adequação e 

conformação com as proposições acima mencionadas, como, por exemplo, os artigos 168, 

173 e 174 da Lei nº 11.101/05, que trata da recuperação judicial e da falência. No artigo 

16860, temos definida a conduta de fraude a credores, que pode ser praticada por qualquer 

sócio, ou em sentido amplo, por aqueles que tiverem poder de gestão da sociedade. Já o 

artigo 17361 trata do desvio e ocultação de bens, que também pode ser praticado por 

qualquer pessoa, sócia ou não, desde que esteja na posse dos bens da sociedade, como os 

administradores. No artigo 17462, estão tipificadas as condutas de “aquisição, 

recebimento, ou uso ilegal de bens”, que podem ser praticadas por qualquer pessoa, 

 
60 “Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial 

ou homologar a recuperação, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o 

fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa”. 

In: BRASIL. Presidência da República. Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação 

judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. 

61 “Art. 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou à 

massa falida, inclusive por meio da aquisição por interposta pessoa: Pena – reclusão de 2 a 4 anos e multa”. 

In: BRASIL. Presidência da República. Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, cit. 

62 Art. 174. Adquirir, receber, usar, ilicitamente, bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que  

terceiro de boa-fé. In: BRASIL. Presidência da República. Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, cit. 
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inclusive externa à sociedade, como os gestores de sociedades ou mesmo os 

administradores da massa falida ou da recuperação judicial. 

Veja-se que, em todos esses dispositivos, existe a perfeita adequação do fato típico 

penal e este poder ser praticado pelo administrador. Além disso, também é verdadeiro 

que, uma vez que esse fato típico praticado pelo administrador tenha como resultado o 

esvaziamento do patrimônio da sociedade, de modo a frustrar o pagamento dos credores, 

inclusive do fisco, ele se enquadra no que o artigo 135, III, do CTN estipula como sendo 

“atos ilícitos”. Assim há a perfeita conformação do fato à norma, desde que provada a 

conduta tida como ilícita e que esta tenha sido praticada pelo administrador. 

Porém, há que se ressaltar que a autoridade administrativa e o juiz da execução 

são autoridades absolutamente incompetentes para decidir ou tipificar tais condutas como 

crime falimentar, dado que estas só podem assim ser consideradas após decisão transitada 

em julgado na esfera penal. Nesses tipos penais, o juízo competente para julgar tais 

práticas é o juízo criminal da jurisdição onde tramita o processo de falência, não qualquer 

outro, conforme estabelece o artigo 183 da própria Lei de Recuperação Judicial e 

Falência. 

Dessa forma, para que tais condutas se integrem à norma do artigo 135 do CTN e 

possam ser consideradas como “atos ilícitos” capazes de responsabilizar o administrador 

no pagamento do tributo de responsabilidade da sociedade, há de serem verificadas as 

seguintes condições: 

a) A autoria da infração à lei deve ser do administrador (entendido este em 

sentido amplo); 

b) Deve haver sentença condenatória transitada em julgado proferida por juízo 

competente para os fins de imputar a responsabilidade tributária prescrita no 

artigo 135, III, do CTN ao administrador. 

Só assim é que a autoridade administrativa e ou o juiz da execução poderão 

imputar ao administrador a responsabilidade tributária prevista no artigo 135, III, do CTN 

por prática de ilícito penal. Essa observação se aplica para toda e qualquer conduta 

tipificada por norma jurídica penal como ilícito (penal), devendo a ela serem aplicadas as 

duas condições acima mencionadas para darem ensejo à aplicação do artigo 135, III, do 

CTN. 

Já sob o ponto de vista societário, verifica-se que não existe reserva legal de 

competência para assim serem caracterizados os “ilícitos societários”. Conforme nos 

explica Daniel Monteiro Peixoto:  
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No direito societário a tônica regulatória está na norma primária dispositiva, 

de modo que é possível caracterizar-se determinada conduta como ilícita, i.e., 

contrária ao dever jurídico estatuído no consequente dessa regra, sem a 

necessária imposição de uma sanção societária. Isto não implica afirmar a 

inexistência de regras impositivas destas sanções. Evidentemente se o 

propósito for a aplicação de uma sanção (punição ou ressarcimento) de caráter 

societário, a autoridade competente não será a fiscal. Todavia, nada impede 

que se utilize a norma primária dispositiva que caracterize um dever societário, 

como referencial para a tipificação de uma ilicitude, para fins do artigo 135, 

caso a conduta seja contrária ao dever prescrito.63 

 

Para exemplificar, o autor cita o artigo 1.017 do Código Civil e o artigo 154, § 2º, 

“a” e “b”, da Lei nº 6.404/76. 

Em todas essas hipóteses normativas, provada a conduta do administrador, bem 

como o resultado (consistente na impossibilidade ou dificuldade de solver o débito 

tributário com o patrimônio da sociedade), é possível utilizar-se desses preceitos 

societários para configurar a responsabilidade tributária insculpida no artigo 135, III, do 

CTN. 

Dessa forma, a conduta prescrita no artigo 135, III, do CTN, quando trata da 

responsabilidade dos “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 

privado”, não se poderia socorrer, para conformação do ilícito legal nela previsto, da 

norma do artigo 1.059 do CC, dado que esta última apenas se aplicaria aos sócios, não 

aos membros da administração da sociedade. Por tal motivo, pode-se defender que o ato 

ilícito de que trata o artigo 135, III, do CTN deveria estar tipificado e previsto em regra 

distinta, ou, em outras palavras, que esse tipo de infração legal – distribuição ilícita de 

dividendos fictos – não seria ato ilícito típico para os fins do que prevê a norma do artigo 

135, III, do CTN. 

 

3.1.1.5.2 Da necessidade de se caracterizar a existência de culpa ou dolo para a 

responsabilização do administrador na hipótese do artigo 135, III, do CTN 

 

É bastante frequente, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento 

de que, para ser aplicada a regra do artigo 135, III, do CTN, e se responsabilizar o 

 
63 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação, administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 341. 
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administrador pela solvabilidade do crédito tributário, há a necessidade de que sua 

conduta tenha sido dolosa. 

Assim, para parte da doutrina que defende essa posição, como se vê em Misabel 

Derzi64 e Sacha Calmon Navarro Coelho65, não basta o simples não recolhimento do 

tributo para responsabilizar o administrador. Há de haver uma conduta ilícita, 

comprovada e própria deste último, que demonstre que ele dolosamente pretendeu lesar 

a sociedade e o fisco, sem o que a regra do artigo 135, III, do CTN a ele não se aplica.  

Para os que defendem essa posição doutrinária, portanto, deveria haver um 

elemento agravante na conduta do administrador, consistente no dolo (intenção de 

prejudicar a sociedade e o fisco), e um dos argumentos para justificar esse posicionamento 

se apoia no fato de que o artigo 134 do CTN, ao tratar da responsabilidade tributária, já 

traz em si a ideia de culpa para se responsabilizar o terceiro, enquanto a regra do artigo 

135, III, do CTN necessariamente imporia a existência de dolo para sua aplicação, pois, 

caso contrário, não haveria a necessidade de nova regra, bastando a regra do artigo 134, 

retrocitado. 

Porém, é preciso que ressaltemos, novamente, que a culpa, em verdade, é um 

elemento contingente para efeitos do artigo 135, III, do CTN, como já vimos. Isso porque 

saber se é de dolo que estamos falando ou de mera culpa do agente na prática da conduta 

ilícita dependerá do tratamento dado pela norma que for utilizada como tipificadora da 

conduta tida como ilícita para a caracterização da infração à lei. 

Como já explanamos, se for uma ilicitude qualificada com o apoio de norma penal, 

o dolo torna-se evidente, conforme previsto no artigo 18, parágrafo único do Código 

 
64 “Nem teria sentido que, em detrimento dos interesses fazendários, fosse afastado o contribuinte do polo 

passivo da obrigação, muitas vezes uma sociedade comercial de grande capacidade econômica, para ser 

substituído por um gerente, diretor ou empregado, pelo simples fato de não ter sido pago tributo. A 

aplicação do artigo 135, supõe assim: 1. A prática de ato ilícito, dolosamente, pelas pessoas mencionadas 

no dispositivo. 2. Ato ilícito, como infração à lei, contrato social ou estatuto, normas que regem as relações 

entre contribuintes e terceiro-responsável, externamente à norma tributária básica ou matriz, da qual se 

origina o tributo [...]”. Conforme comentários, atualização e revisão de Misabel Derzi à obra BALEEIRO, 

Aliomar. Direito tributário brasileiro. 13. ed. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 

Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 757 
65 “Pois bem, o simples não recolhimento de tributo constitui, é claro, uma ilicitude, porquanto o conceito 

lato de ilícito é o de descumprimento de qualquer dever jurídico decorrente de lei ou de contrato. Dá-se que 

a infração a que se refere o artigo 135 evidentemente não é objetiva, e sim subjetiva, ou seja, dolosa. Para 

os casos de descumprimento de obrigações fiscais por mera culpa, nos atos que intervirem e pelas omissões 

que forem responsáveis, basta o artigo 134, anterior, atribuindo a terceiros o dever tributário por fato 

gerador alheio. No artigo 135 o dolo é elementar”. COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito 

tributário brasileiro. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 725-6 



83 

 

Penal66, e há a necessidade de trânsito em julgado para que se possa imputar ao 

administrador a responsabilidade tributária esculpida no artigo 135, III, do CTN. 

Se, por outro lado, a conduta tida como “infração à lei” for qualificada com o 

apoio em norma societária que não imponha a necessidade de existência do elemento 

subjetivo (dolo ou culpa), como a prevista no artigo 154, § 2º, da Lei das S/A, que trata 

de atos de liberalidade praticados pelo administrador com bens da sociedade, bastará a 

comprovação da conduta tida como ilícita, aliada a seu resultado, para que se impute ao 

terceiro a responsabilidade prevista no artigo 135, III, do CTN. 

Portanto, como se mencionou, a culpa ou dolo do administrador serão ou não 

exigidos para a caracterização da “infração à lei” que embasará a aplicação do artigo 135, 

caput, do CTN, pela norma que qualificar como ilícita a conduta do administrador.  

E, ainda, é importante lembrar que, embora parte da doutrina defenda a tese de 

necessidade de dolo pela simples comparação entre os artigos 134 e 135 do CTN, há 

diferenciação clara entre as hipóteses do artigo 134, III, do CTN, que cuida da 

responsabilização de terceiros que gerem patrimônio alheio e o artigo 135, III, que cuida 

da responsabilidade jurídica de terceiros que administram pessoa jurídica de direito 

privado. Portanto, a primeira é norma de caráter geral e a segunda é norma de caráter 

especial e, como tal, excepcional. 

 

3.1.1.5.3 Da responsabilidade tributária do administrador por ato próprio 

 

Da análise até aqui percorrida podemos concluir que o administrador da sociedade 

será responsabilizado, com base na regra do artigo 135 do CTN, por fato praticado por 

terceiro (obrigação tributária da sociedade), por ter ele praticado uma conduta autônoma 

– fato próprio – que desloca para si a responsabilidade do terceiro – sociedade. 

Utilizando-nos do quadro analítico proposto por Daniel Monteiro Peixoto67, 

podemos definir a hipótese aqui tratada da seguinte maneira: 

 
66 “Art.18. Diz-se o crime: I- doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; II- 

culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo 

Único: Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime senão 

quando o pratica dolosamente.” In: BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código 

Penal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. 

67 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação, administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 357  
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CONDUTA DA SOCIEDADE 

(Fato de terceiro) 

CONDUTA DO ADMINISTRADOR 

(Fato próprio) 

 

a) Prática do fato jurídico tributário; 

b) Inadimplemento do tributo e ou 

c) Prática de infração administrativa 

(obrigação acessória) 

d) Inadimplemento de multa 

 

 

a) Prática de fato ilícito que cause o 

resultado consistente na 

impossibilidade de solução do crédito 

no patrimônio da sociedade. 

 

De acordo com o referido autor, a interpretação do artigo 135 revela a necessidade 

de conjunção de quatro fatores: a) prática do fato jurídico tributário pela sociedade, 

fazendo surgir a obrigação tributária contra ela enquanto contribuinte; b) inadimplemento 

do crédito tributário, de modo a fazer nascer o dever de pagar multa moratória, podendo 

ocorrer ou não; c) prática de infração administrativa que leve ao dever de pagar multa 

(falta de cumprimento de dever instrumental – obrigação acessória) e d) inadimplemento 

de pagar a penalidade pela infração da obrigação instrumental. O conjunto dessas 

relações de cunho pecuniário, quando objetivadas por veículo introdutor específico 

(lançamento, autolançamento ou auto de infração), forma o crédito tributário no sentido 

amplo, utilizado pelo artigo 113, conjugado com o artigo 139 do CTN68. 

Porém, o administrador somente será responsável, tanto pelo pagamento do tributo 

como pelo das penalidades impostas à sociedade, caso pratique ato ilícito próprio, que 

assim possa ser caracterizado, com suporte em norma específica e distinta da própria regra 

do artigo 135 do CTN, que tipifique a conduta como ilícita (infração ao contrato social 

ou estatuto) ou a tipifique como caso de excesso de mandato.  

Dessa forma, é importante notar que, embora preveja a ocorrência do fato gerador 

e surgimento da obrigação tributária inadimplida pela sociedade como pressuposto para 

o surgimento da responsabilidade tributária do administrador, a regra do artigo 135 do 

CTN também prevê e aglutina outras circunstâncias, que se torna necessário que ocorram, 

como determinado resultado, determinada ilicitude (o fato deve ser praticado pelo próprio 

administrador) e determinada culpabilidade, quando exigida pela norma, para poder se 

imputar a responsabilidade tributária ao administrador.  

 
68 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária: e os atos de formação, administração, 

reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 358  
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Além disso, torna-se fundamental que a Fazenda Pública comprove essa 

tipificação e o nexo de causalidade da conduta própria do administrador que gerou o dano 

à sociedade e a seu patrimônio, diminuindo ou impedindo a solvabilidade pela sociedade 

da obrigação tributária, para que a responsabilidade possa ser caracterizada. Destarte, não 

basta alegar a conduta ilícita; há de ser indicada a norma que assim a caracteriza, há de 

se comprovar a prática dessa conduta pelo administrador e há de se demonstrar o resultado 

que tal conduta causou no patrimônio da sociedade. 

Deixaremos de analisar aqui o caráter subsidiário ou não da responsabilidade do 

administrador, e se a sociedade como praticante do fato gerador tributário deve ou não 

responder pelo passivo tributário, pois em nosso estudo partimos da premissa de que a 

sociedade, no momento do lançamento do tributo, se encontrava dissolvida regularmente, 

vale dizer, com seu distrato devidamente registrado na Junta Comercial e sua inscrição 

baixada nos órgãos competentes, conforme discorreremos a partir de agora, e, portanto, 

não existiria mais a sociedade enquanto pessoa jurídica no momento em que o crédito 

tributário passa a ser exigido.  

Neste momento, então, diante do quadro até aqui desenvolvido sobre a 

responsabilidade tributária dos administradores, e do modo como ela está prevista e é 

regida pela legislação, especialmente quando nos debruçamos sobre os contornos da 

norma insculpida no artigo 135, III, do CTN, retomaremos a discussão sobre as questões 

societárias propriamente ditas para identificarmos na legislação e na doutrina, agora de 

forma mais aprofundada, como se dá a dissolução e extinção regular de uma sociedade 

empresária constituída sob a forma de quotas de responsabilidade limitada. 

Será a partir desta análise que responderemos às questões propostas na introdução 

de nosso trabalho. 

 

3.1.1.5.4 A responsabilidade do administrador na hipótese-problema “a” sob a ótica do 

artigo 1.110 do CC e do artigo 135, III, do CTN  

 

Para a definição da responsabilidade tributária do administrador é importante 

lembrar que estamos partindo, inicialmente, da premissa de que a dissolução da sociedade 

deve ser considerada como regular, embora possa ter existido a liquidação irregular, assim 

entendida a hipótese de que, após o encerramento da sociedade e do procedimento de 

liquidação, surge a cobrança de créditos até então desconhecidos e não lançados pelos 

credores não satisfeitos. 
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Mais uma vez, reforçamos que a suposta irregularidade concerne à liquidação dos 

haveres, não à dissolução da sociedade. E essa irregularidade só vem a ser assim 

entendida a posteriori, porque, quando foi realizada, todos os procedimentos foram 

seguidos e realizados regularmente e todos os credores da sociedade, conhecidos até 

aquele momento, foram devidamente satisfeitos. 

É isso o que se extrai da regra do artigo 1.110 do CC, ao prever o retorno dos bens 

distribuídos aos sócios para que esses credores tardios, que não tiveram seus créditos 

pagos em momento próprio, possam ser satisfeitos, dado que a dívida não se extingue 

com a extinção da sociedade, que permanece hígida caso ainda existam bens a serem 

excutidos que estejam na mão dos sócios como resultado da liquidação. 

Dessa forma, os sócios teriam recebido irregularmente os bens, pois os credores 

não satisfeitos têm direitos preferenciais no recebimento deles. Porém, o único efeito 

jurídico da liquidação, considerada agora irregular, seria este: excutir os bens da 

sociedade que foram irregularmente entregues aos sócios como seu resultado. E, para 

tanto, serão os ex-sócios e o liquidante chamados a responder, no limite e na forma já 

acima estudada.  

Sustentando, ainda, que a dissolução foi regular e que a sociedade se encontra 

devida e definitivamente extinta, esses credores não satisfeitos não poderão ser satisfeitos, 

e não o serão, caso o resultado da liquidação tenha sido negativo para os sócios, como já 

explanado no início da análise de nossa hipótese-problema.  

Em suma, na inexistência de bens partilhados aos sócios, a dívida será extinta pela 

extinção do sujeito passivo da obrigação tributária, pois os sócios não responderão pelas 

dívidas da sociedade se tiverem integralizado o capital social. É essa a regra societária 

que impõe limites para a responsabilidade patrimonial dos sócios nesse tipo de sociedade 

empresária. 

Agora, cumpre-nos verificar se a norma do artigo 1.110 do CC pode dar amparo 

ou suportaria a responsabilidade patrimonial e tributária do administrador da sociedade, 

agora com base no artigo 135, III, do CTN, pois antes o que se analisou foi apenas a 

responsabilidade civil e patrimonial do administrador, não sua responsabilidade 

tributária, com base nessa norma. 

Inicialmente, poderíamos invocar a responsabilidade do administrador enquanto 

sócio gerente da sociedade no momento do fato gerador, ou seja, quando a sociedade 

ainda estava ativa. O liquidante, em princípio, como acima visto, não tendo sido 

administrador da sociedade no momento da prática do fato gerador, não estaria 
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respondendo pelo tributo; apenas responderia se fosse sócio e se tivessem sido a ele (ou 

aos ex-sócios) distribuídos bens da sociedade na finalização da liquidação.  

Não sendo essa a hipótese, poderia, então, o sócio que foi administrador à época 

do fato gerador do tributo responder pelo tributo não pago e só lançado posteriormente à 

extinção da sociedade? Aqui existe certa similaridade com o Tema 96269, que pende de 

julgamento pelo STJ em rito de recurso repetitivo. Nele se discute se o sócio gerente à 

época do fato gerador responde pelo pagamento do tributo caso se tenha afastado da 

sociedade regularmente, não dando causa à sua dissolução irregular.  

Se entendido que a liquidação irregular não tem como decorrência e consequência 

a dissolução irregular da sociedade, pois ela continuaria a ser regular, não estaríamos em 

tese na hipótese do Tema 962, nem perante a Súmula n. 435 do STJ, que prevê a 

responsabilização do administrador em caso de dissolução irregular da sociedade.  

Porém, se, ao contrário, se entender que a liquidação irregular gera e tem como 

consequência a dissolução irregular da sociedade, pela mera existência de credores não 

satisfeitos, então poderíamos identificar aparente similitude em ambos os casos (Tema 

962 e Súmula n. 435 do STJ), dado que o sócio administrador, se não deu causa à 

liquidação irregular, nem teve participação na liquidação, pois não exercia cargo de 

gestão do patrimônio social na época da liquidação, não teria dado causa à dissolução 

irregular da sociedade. Não haveria, portanto, como aplicar a ele a regra do artigo 135, 

III, do CTN para imputar-lhe conduta ilícita70, mormente, e especialmente, se não houver 

recebido nenhum patrimônio em retorno de capital quando do encerramento da 

liquidação.  

Porém, os dois casos são distintos em uma peculiaridade, qual seja a de que, no 

caso do Tema 962, o sócio gerente à época do fato gerador se retirou da sociedade antes 

de sua dissolução irregular. No caso em análise, contudo, o sócio administrador deixa de 

exercer o poder de gerência, já que a sociedade é distratada, e passa a não mais ter poderes 

de gestão sobre o patrimônio desta, uma vez que quem efetivamente liquida a sociedade 

é outrem, o liquidante, em nossa hipótese. E aqui o administrador, necessariamente, teria 

que ser ex-sócio da sociedade, pois, se fosse um terceiro, estranho à sociedade à época 

em que o fato gerador ocorreu, com o distrato da sociedade ele não poderia participar, 

 
69 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. 
70 Esta é justamente a discussão posta no Tema 962, que será julgado em sede de recurso repetitivo pelo 

STJ. 
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nem teria participado, de mais nenhum ato de gestão, pois toda a gestão do patrimônio da 

sociedade seria feita pelo liquidante, nem participaria de qualquer reunião de sócios, não 

podendo deliberar sobre a aprovação das contas do liquidante, inclusive. 

 De acordo com a legislação vigente, o liquidante tem que aprovar as contas em 

reunião de quotistas, para que o procedimento de liquidação possa ser devidamente 

encerrado e registrada a extinção da sociedade. Ao assim proceder, o sócio, ex-

administrador da sociedade, agora responde apenas na qualidade de sócio, que, por ter 

participação societária, vota na reunião, aprovando ou não as contas do liquidante, e, 

portanto, aprovando as contas do gestor e administrador da sociedade.  

Em função disso, pergunta-se: o ex-administrador se tornaria responsável pelo 

pagamento do débito, com base no artigo 135, III, do CTN, por ainda fazer parte da 

sociedade extinta (como ex-sócio) e por ter sido administrador da sociedade à época da 

ocorrência do fato gerador do tributo lançado a posteriori?  

Entendemos que, se o fato gerador tivesse sido praticado pela sociedade enquanto 

ainda ativa e a liquidação é que tivesse sido irregular, ou seja, não se questionando o ato 

praticado pelo administrador, mas o procedimento de liquidação, a imputação de 

responsabilidade ao ex-administrador, com base no artigo 135, III, do CTN, não se 

poderia sustentar, pois não poderia ele influenciar as decisões do liquidante para impedir, 

de alguma maneira, a liquidação do crédito tributário, que, repita-se, teria sido lançado 

apenas após o encerramento da sociedade, e mais: sem acusação de dolo. 

A responsabilidade tributária fundada no artigo 135, III, do CTN só pode ser 

atribuída a quem exerça poderes de gerência da sociedade, ou do seu patrimônio, podendo 

influenciar nas decisões dela. Não tendo mais poderes de gestão e, portanto, não podendo 

mais influenciar na realização direta do patrimônio da sociedade, dado que é o liquidante 

que detém tal poder, tanto que este último responde com base na norma do artigo 134, 

III, e com base no artigo 135, I, do CTN, o ex-administrador torna-se mero sócio quotista, 

agora com direito apenas de voto na aprovação das contas do liquidante e das demais 

deliberações que a estes couber votar em assembleia de sócios. 

Assim, caso o ex-administrador, agora como mero sócio quotista, não tenha poder 

de influenciar e de decidir sobre os atos de liquidação, mas apenas possa aprovar contas, 

resta-lhe a responsabilidade atribuída no artigo 1.110 do CC, somente, na hipótese de ter 

recebido algum quinhão em retorno e como resultado da liquidação. Obviamente, a 

solução aqui apresentada aplica-se a uma liquidação regular, isto é, aquela em que, à 

época de sua conclusão, tivesse todos os procedimentos a serem tomados para o 
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pagamento dos credores já realizados e que somente se tivesse tornado irregular por força 

de um tributo lançado somente depois de sua conclusão e encerramento, sem nenhuma 

acusação de dolo, fraude ou simulação. 

            Todavia, sendo ele quotista que tem controle sobre a sociedade, mesmo que não 

seja o liquidante, poderá vir a responder pelo passivo tributário, aí com base no artigo 

135, III, do CTN. Para tanto, é preciso ficar comprovado que, em função de seu controle 

societário, aprovou contas com excesso de poderes e contra os interesses da sociedade 

extinta, os quais, nesse caso, seriam cumprir todos os seus passivos e liquidar-se de forma 

regular.  

              Em suma, é preciso que se comprove que ele não era sócio minoritário (que não 

tem poder de influenciar sobre a gestão das contas da sociedade), mas que, ao contrário, 

tendo ele sozinho poderes para aprovar ou reprovar contas, influenciando na gestão e na 

liquidação da sociedade, usou de seu poder de controle para manipular a seu favor ou para 

prejudicar credores, aprovando partilha de bens e contas de liquidação, mesmo sabendo 

da existência do crédito tributário não liquidado, ainda que não lançado. Aí sim, poderá 

ele vir a ser responsabilizado, nesse caso, pelo pagamento do débito inadimplido pela 

sociedade, por ter praticado ato fraudulento de gestão, ainda que não fosse o liquidante 

da sociedade, pois tinha controle sobre a aprovação das contas de liquidação da sociedade 

extinta. Porém, não constatado nenhum excesso de mandato ou de poderes de contrato, 

mesmo tendo ele controle da sociedade extinta, não poderia ser aplicada a norma do artigo 

135, III, do CTN para responsabilizá-lo.  

          Vale lembrar, também, que, nesse caso, a mera falta de adimplemento do tributo 

não pode gerar responsabilidade do administrador, conforme já estudado (Súmula n. 430 

do STJ), cabendo-lhe apenas responder nos limites do artigo 1.110 do CC, caso se entenda 

que, na qualidade de ex-sócio da sociedade, essa norma seja autoaplicável às dívidas 

tributárias. 

É importante que se repise que a responsabilidade tributária prevista no artigo 135, 

III, do CTN, requer que haja a prática de um ato ilícito – infração à lei – pelo 

administrador da sociedade. Tal conclusão é muito importante, porque não basta que se 

cite o artigo 135, III, do CTN para se pretender a responsabilização do administrador; 

há, isto sim, a necessidade de que, além dele, seja determinada a norma jurídica violada 

que descreve e caracteriza o fato ilícito tipificado e cometido por ele como tal.  Dessa 

forma, não basta a mera indicação da conduta ilícita, pois há de haver a prova de que a 

conduta, tipificada como tal pela norma secundária (ilícita), foi por ele de fato praticada.  
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O que se conclui, portanto, é que, a depender da interpretação a ser dada ao 

conceito de liquidação irregular, como sendo ou não fato ilícito, é que se determinará se 

é ou não possível imputar a responsabilidade ao administrador da sociedade, seja ele 

liquidante ou ex-sócio que exercia tal função na sociedade ao tempo do fato gerador do 

tributo. 

Em nosso entendimento, a liquidação irregular pela mera existência de credores 

não satisfeitos não é ato ilícito, por si só, e a priori, mas mera irregularidade do 

procedimento, que tem como consequência apenas e tão somente a possibilidade de haver 

de volta os bens que foram distribuídos aos sócios com a liquidação, ao menos em um 

primeiro momento. Tanto é assim que a norma do artigo 1.110 do CC, como já defendido, 

não prevê a anulação dos atos relativos à extinção da sociedade, ou não lhes imputa 

caráter irregular. E mais: não havendo bens distribuídos aos sócios, pode-se, inclusive, 

defender que a dívida extemporânea seja extinta, pois extinguiu-se o sujeito passivo da 

obrigação tributária (a sociedade). 

Porém, como veremos ao analisar a questão do ponto de vista da jurisprudência, 

há dissonância quanto ao entendimento acima referenciado, pois o que se entende é que 

a mera existência de credores insatisfeitos já pressupõe a irregularidade da dissolução da 

sociedade, dado que não poderia ela ter-se dissolvido sem a liquidação de todos os 

credores, conhecidos ou não. Assim, a liquidação irregular teria, para a jurisprudência 

atual, como consequência lógica a dissolução irregular da sociedade. Não nos parece ser 

esse o melhor entendimento, pois não é isso o que estabelece a norma societária, nem lhe 

é dada tal extensão, como exaustivamente já se demonstrou.  

 

3.1.1.6 Conclusões 

 

Assim, em resposta ao questionamento inicial, e retomando às indagações feitas, 

entendemos que: 

a) Os ex-sócios (e, neste caso, qualquer deles, sem se perquirir eventual exercício, 

ou não, da função de administrador da sociedade) poderiam ser responsabilizados 

pelo pagamento do crédito tributário extemporaneamente lançado, quando não 

houvesse acusação de dolo, fraude ou simulação, se se considerasse a regra do 

artigo 1.110 do CC autoaplicável também às dívidas tributárias, sem necessidade 

de qualquer outra regra tributária para validá-la. Essa responsabilidade seria 
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meramente patrimonial e aqui o Estado seria considerado um credor não satisfeito 

como qualquer outro; 

b) A responsabilidade dos ex-sócios, neste caso, vai até o limite do patrimônio 

que foi por eles recebido, nos termos do que prescreve o artigo 1.110, do CC;  

c) No caso de se entender que esta norma não é autoaplicável, e necessitaria de 

outra regra tributária para lhe dar suporte, haveria apenas a possibilidade de 

aplicá-la, em combinação com o artigo 134, III, e com o artigo 135, I, do CTN, 

diretamente ao liquidante. Em relação aos sócios, e apenas ao que foi 

administrador da sociedade, haveria a possibilidade de aplicação da regra do artigo 

1.110 do CC apenas se se considerasse que a liquidação irregular gera a dissolução 

irregular da sociedade, para assim atrair a incidência do artigo 135, III, do CTN, 

por ocorrência de prática de ato ilícito (dissolução irregular da sociedade), mas 

desde que se comprove que este agiu com dolo na aprovação das contas do 

liquidante, como acima se viu, ou que o fato gerador tenha ocorrido quando a 

sociedade se encontrava ativa e ele era o administrador. Nesse caso, poder-se-ia 

discutir, como se viu, se não agiu com dolo e, tratando-se de falta de pagamento 

pela empresa, poderia ser aplicada a Súmula n. 430 do STJ para eximir-lhe da 

responsabilidade sobre o pagamento do tributo, ou ainda o Tema 962, no qual se 

discute se o administrador responsável pela infração à lei é aquele que o é por 

ocasião da prática do fato gerador ou aquele que realiza a dissolução irregular, 

que, no caso, seria o liquidante, já alcançado pela norma anterior. Fora desses 

casos, não haveria como se imputar as dívidas tributárias aos sócios na forma 

prevista na norma do artigo 1.110, do CC. 

 

3.1.2 Resposta à questão “b”: lançamento extemporâneo do crédito tributário com 

acusação de dolo, fraude ou simulação 

 

Depois de vista a situação de auto de infração lançado após a extinção da 

sociedade, sem que houvesse imputação de dolo, fraude ou simulação no lançamento 

fiscal, vamos, agora, analisar situação um pouco diversa (hipótese-problema “b”), a saber: 

 

b) O “distrato social” foi firmado pelos sócios e registrado na Junta Comercial, 

e a sociedade foi encerrada de maneira regular. Neste caso hipotético, o 
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procedimento de dissolução da sociedade (em sentido amplo) deu-se 

integralmente – dissolução (em sentido estrito) + liquidação e apuração de 

haveres + encerramento e registro da extinção da sociedade na Junta Comercial 

com a baixa da sua inscrição nos órgãos de registro competentes (federais, 

estaduais e municipais). Todavia, após o encerramento formal da sociedade e 

sua extinção perante todos os órgãos públicos necessários, verifica-se a 

existência de débito tributário, que não fora lançado ao tempo em que a 

sociedade tinha personalidade jurídica, e era desconhecido ao tempo da 

liquidação e do encerramento e extinção da sociedade. Todavia, neste caso, 

diferentemente do anterior, ao lançar o tributo, a Fazenda Pública afirma, 

textualmente, que houve a prática de sonegação fiscal, ou seja, existe acusação 

de dolo na falta de pagamento do tributo por parte da sociedade agora extinta. 

Qual a solução dada pela lei, jurisprudência e doutrina ao caso?  

 

Em relação à questão “a”, a hipótese-problema “b”, agora em análise, diverge 

apenas quanto ao fato de que o tributo foi lançado com acusação de dolo, vale dizer, que 

a falta de pagamento do tributo foi voluntária por parte da sociedade, ou do liquidante 

(caso o fato gerador tenha sido realizado em sua gestão), e que a prática da infração 

tributária pode caracterizar, inclusive, crime de sonegação fiscal. 

É importante esclarecer, portanto, que os parâmetros e conclusões da questão 

anterior mudam sensivelmente em face da presença do dolo caracterizado na autuação. 

Assim, as ilações feitas a respeito de ter a dissolução sido regular não se alteram. 

Porque, repita-se, todos os procedimentos tendentes ao encerramento da sociedade foram 

tomados, e o tributo foi lançado somente após extinta a sociedade. Conforme narrado na 

hipótese-problema, formalmente os atos foram concluídos, tendo-se verificado a 

irregularidade apenas em relação à liquidação, e essa irregularidade veio a se verificar 

somente depois da extinção regular da pessoa jurídica. 

Para os que entendem que liquidação irregular é o mesmo que “dissolução 

irregular” da sociedade (ou que a primeira implica a segunda), considerando-a ato ilícito, 

então valem as observações feitas na questão anterior quanto ao administrador da 

sociedade à época do fato gerador, se o tributo advém de ato da sociedade quando ainda 

estava ativa.  

Assim, pode-se sustentar a aplicação do artigo 135, III, do CTN para imputar 

responsabilidade tributária ao administrador (sócio gerente), desde que o fato gerador do 
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tributo que se reclama (com acusação de sonegação fiscal) tenha seu fato gerador ocorrido 

à época em que a sociedade ainda se encontrava ativa.  

E por quê? Porque a responsabilidade do administrador, nesse caso, e segundo 

nosso entendimento, é pessoal e se limita ao período de sua administração, inclusive pelo 

fato de haver acusação de dolo no lançamento. O dolo é pessoal, e não se transfere. É do 

agente. Assim, a sua responsabilidade estaria subordinada ao período em que foi 

administrador da sociedade, quando poderia ter influenciado, com seus atos, na suposta 

prática de sonegação fiscal ocorrida. Ele é que, em tese, teria sido o responsável pela 

ocultação ou desvio de patrimônio ou por qualquer outro ato que tivesse como resultado 

dificultar o pagamento do tributo ou favorecer a sua ocultação.  

E aqui a regra do artigo 1.110 do CC se aplicará também ao administrador se ele 

for sócio e tiver recebido patrimônio em devolução. Lembremos que o administrador não 

necessariamente é sócio da sociedade. Pode ser um terceiro contratado para tal fim, como 

um gerente ou um diretor. Sendo ele sócio e existindo patrimônio distribuído, esse 

patrimônio é que deverá ser excutido em primeiro lugar, pois, como vimos nos tópicos 

anteriores, são os bens da sociedade que respondem pelas dívidas tributárias em primeiro 

lugar.  

Somente se não houver bens suficientes para a solvência do crédito tributário não 

liquidado, mesmo em face de acusação de sonegação fiscal, é que se poderá alcançar o 

patrimônio pessoal do administrador da sociedade, com base no artigo 135, III, do CTN.  

Aplicar-se-á, ainda, a regra do artigo 135, I, do CTN ao liquidante se o fato gerador 

tiver ocorrido em sua gestão e se o tributo tiver deixado de ser pago por ato próprio seu 

na qualidade de gestor de patrimônio alheio. Nesse caso, ele será o responsável direto 

pela ocorrência da fraude, uma vez que não há como a sociedade praticar, em seu nome, 

atos de mercancia, ou desenvolver suas atividades. Na liquidação o liquidante é quem 

responde por ela e pelo patrimônio arrecadado a ser liquidado, devendo prestar contas de 

seus atos aos sócios. Assim, se o tributo é decorrente de fato doloso seu, ainda que em 

benefício de terceiros, a sua responsabilidade pela dissolução irregular é maior e, por esse 

motivo, ele não responderia nos termos do artigo 134, III, com mera culpa (omissão), 

mas, sim, com dolo. Nesse caso, a sua responsabilidade é pessoal e direta, dado que a 

falta de pagamento e a conduta foram dolosas, no sentido de dificultar ou impedir o 

recolhimento do tributo pelo erário.  

Da mesma forma, não sendo ele administrador no período em que a sociedade 

estava ativa, e na eventualidade de ter sido o fato gerador praticado nessa data, a regra do 
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artigo 134, III, do CTN poderia ser invocada pela Fazenda, mas, nesse caso, seria 

necessário comprovar a sua ligação e responsabilidade com o fato gerador, porque, como 

sustentado, o dolo é pessoal do agente e não se transfere. Como defendemos na hipótese 

“a”, o liquidante não tinha conhecimento do fato ocorrido, dado que o tributo foi lançado 

apenas posteriormente à extinção da sociedade. Por esse motivo, entendemos que não 

poderia o liquidante, em um primeiro momento, ser responsabilizado pelo não pagamento 

do tributo e, como consequência, ter declarada irregular a liquidação, pois não teria 

havido omissão ou intervenção de sua parte nem na prática do fato gerador nem na falta 

de pagamento, dado seu absoluto desconhecimento do tributo à época. 

Dessa maneira, pelo fato de haver dolo na prática do ilícito tributário, haverá a 

possibilidade de se imputar responsabilidade ao administrador que exercia esse cargo na 

data da prática do fato gerador do imposto, quando a sociedade ainda se encontrava ativa, 

em caso de ser essa a hipótese do lançamento, e aí com base no artigo 135, III, do CTN, 

e também ao liquidante (artigo 135, I),  caso o fato gerador tivesse sido praticado em sua 

gestão e decorrente de seu mister, demonstrando-se, nos dois casos, o nexo de causalidade 

entre a prática do fato gerador e a conduta do administrador a ela relativa, ou do 

liquidante, que fez com que a cobrança se tornasse dificultosa, ou mesmo que fosse 

totalmente frustrada.  

Porém, a doutrina e a jurisprudência são dissonantes em relação ao administrador 

a que se poderá imputar essa responsabilidade com base no artigo 135, III, do CTN: o que 

exercia essa função na data do fato gerador praticado pela sociedade ou aquele que 

liquidou irregularmente a sociedade, ainda que não tenha praticado o ato ilícito anterior, 

por não ter sido administrador à época do fato gerador? Existem posições defensáveis nos 

dois sentidos. Essa questão ainda não está pacificada em nossos tribunais, sendo pauta de 

julgamento de recurso repetitivo, Tema 96271 do STJ, no qual se definirá quem poderá 

ser chamado a responder pelo crédito tributário: o que praticou o fato gerador ou o que 

dissolveu irregularmente a sociedade (liquidação irregular). 

Assim, o fato de haver conduta dolosa na prática do ato infracional já pode vir a 

caracterizar um início de responsabilização do administrador, com base no artigo 135, III, 

do CTN, pelo pagamento do débito tributário. E tal responsabilidade lhe poderá ser 

 
71 “Tema 962: 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.” Disponível em: < 
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5230634&nume

roProcesso=1063187&classeProcesso=RE&numeroTema=962>. Acesso em: 20 dez. 2021. 

https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5230634&numeroProcesso=1063187&classeProcesso=RE&numeroTema=962
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5230634&numeroProcesso=1063187&classeProcesso=RE&numeroTema=962
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imputada, caso se verifique que, simultaneamente, como acima já exposto: a) o 

patrimônio da sociedade seja insuficiente para responder pelo débito tributário, caso o 

valor distribuído aos sócios em liquidação fosse insuficiente para liquidar o tributo 

posteriormente lançado; b) o administrador (e não o ex-sócio que não tivesse exercido a 

gerência ou administração da sociedade) tenha  praticado ato (próprio),  caracterizado 

como ato ilícito, excesso de mandato, violação do contrato ou estatuto, assim definidos 

por norma legal própria, distinta da que dá suporte à obrigação tributária específica, e que 

fez incidir o fato gerador do imposto devido pela sociedade; c) a conduta do administrador 

deve estar perfeitamente tipificada na norma que define tal conduta como ilícita, e tal 

conduta deverá estar comprovada (por meio de provas), não presumida (por mera 

presunção ou indícios); d) a conduta do administrador deve ter tido como consequência 

um prejuízo aos credores da sociedade e ao patrimônio desta, de modo a impossibilitar 

ou dificultar que esse patrimônio (da sociedade) fosse alcançado para saldar o débito 

tributário; e) existência de culpa ou dolo na prática do ato tipificado como infracional 

pelo administrador, desde que tal elemento volitivo – a intenção do agente – seja exigida 

e prevista como qualificadora da conduta tida como ilícita, pela norma que dá apoio e 

tipifica como tal o ato praticado pelo administrador.  

Como já se disse, se a sociedade tinha capacidade de saldar o débito com seu 

patrimônio, vale dizer, na hipótese de que, com a devolução dos valores pagos aos sócios 

em liquidação (irregular), o montante distribuído e retornado fosse suficiente para 

suportar o valor do débito tributário, poder-se-ia discutir se, nesse caso, existiria a 

responsabilização do administrador, para responder ilimitadamente com seu patrimônio 

próprio, com base no artigo 135, III, do CTN pelo débito tributário, ainda que houvesse 

acusação de sonegação fiscal (dolo) no lançamento fiscal.  Isso porque, para a regra do 

artigo 135, III, do CTN ser aplicada, o patrimônio da sociedade necessariamente haveria 

de ser insuficiente, pois a responsabilidade do artigo 135, III, do CTN é apenas 

subsidiária, já que a sociedade responde em primeiro lugar pela obrigação tributária e, em 

tese, o patrimônio da sociedade não se confunde com o patrimônio dos sócios.  

Nesse caso, a ponte para se aplicar a norma societária de limite de 

responsabilidade (artigo 1.110 do CC) está justamente nessa hipótese, ou seja, o 

administrador pode ser responsabilizado (artigo 135, III, do CTN), o liquidante pode ser 

responsabilizado (artigo 134, III, ou artigo 135, I, do CTN) e o limite de responsabilidade 

é o patrimônio distribuído aos sócios, mas, neste caso, tal limite só se opera caso o valor 

dos bens seja suficiente para o pagamento do tributo não pago porque existe acusação de 
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sonegação fiscal no lançamento tributário. Caso esse patrimônio não seja suficiente, a 

responsabilidade passa a ser ilimitada do administrador, com base no artigo 135, III, do 

CTN (por causa da existência de acusação de dolo na prática infracional do fato gerador 

do tributo). Poderia ainda ser responsabilizado o liquidante, com base no artigo 134, III, 

e no artigo 135, I, do CTN, se o fato gerador tivesse ocorrido em sua gestão e fosse 

decorrente de ato por ele praticado com dolo, neste caso, com todas as ressalvas já feitas 

na questão anterior e nos parágrafos acima. 

 

3.1.2.1 Conclusão   

 

Entendemos que, tratando-se de conduta dolosa, que implica eventual acusação 

de sonegação fiscal, o administrador que poderia suportar essa responsabilização seria 

aquele que praticou a conduta ilícita, que não seria a da liquidação irregular, mas, sim, a 

conduta inicial que levou ao inadimplemento do tributo, caso o fato gerador tenha 

ocorrido quando a sociedade ainda estava ativa.  

E isso porque a prática de sonegação fiscal pressupõe o dolo, o qual é conduta 

volitiva pessoal e intransferível, que diz respeito apenas ao autor do ato ilícito.  

O liquidante somente poderia ser responsabilizado se o fato gerador tivesse 

ocorrido em sua gestão, e no caso de ter tido uma conduta culposa no exercício de seu 

cargo, que teria levado dolosamente ao inadimplemento da obrigação tributária, o que 

levaria a supor o conhecimento prévio da existência do crédito tributário, mesmo que 

ainda não lançado. A liquidação da sociedade sem conhecimento do ilícito tributário, 

tendo o liquidante sido diligente em sua conduta, não poderia trazer a ele a 

responsabilidade tributária, em nosso entendimento, nem com fulcro no artigo 134, III, 

do CTN nem com base na regra do artigo 1.110 do CC, por faltar nexo de causalidade 

entre o dano (não liquidação do tributo a seu tempo) e a liquidação, que, até prova em 

contrário, teria sido realizada de forma regular. 

Os ex-sócios que não tivessem exercido nenhum cargo de administração ou de 

liquidante na sociedade só responderiam com base no artigo 1.110 do CC e se a eles 

tivessem sido distribuídos bens, pois, caso contrário, não poderiam ser atingidos pela 

norma de responsabilidade tributária.  
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3.1.3 Breves comentários sobre a dissolução regular das Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte – permissão legal – norma de hierarquia complementar 

Cumpre aqui mencionar ainda a exceção à regra de tudo quanto acima foi exposto 

em relação à regularidade da dissolução (enquanto procedimento complexo) no caso de 

microempresas e empresas de pequeno porte, pois estas podem ser extintas 

independentemente da liquidação de todos os seus débitos. Assim, a dissolução (enquanto 

procedimento) não pode ser considerada irregular para dar causa ao redirecionamento da 

execução para os ex-sócios, administradores e ou liquidante, como se pode dessumir das 

hipóteses anteriores. 

Analisaremos esse caso específico, que, embora não esteja diretamente 

relacionado ao escopo do nosso trabalho, traz aspectos peculiares e importantes quanto à 

utilização do artigo 134, VII, do CTN pelo STJ para imputar responsabilidade tributária 

aos sócios. Em nosso entendimento, esse artigo somente poderia ser aplicado aos casos 

de sociedades de pessoas, em que os sócios, pelo tipo societário eleito (sociedade de 

pessoas), já teriam responsabilidade patrimonial ilimitada. Por esse motivo, esse artigo 

não seria passível de se invocar para responsabilizar sócios de sociedades constituídas 

sob a modalidade de responsabilidade limitada, as quais têm o limite de sua 

responsabilidade insculpido na legislação civil e societária, especialmente quando se 

analisa o artigo 1.110 do CC. 

A Lei Complementar 147/2014 alterou a redação do Estatuto das Micro e 

Pequenas Empresas (LC 123/06) e modificou a redação original do artigo 9º, que prevê a 

possibilidade de empresas que estiverem enquadradas no Simples Nacional72 encerrarem 

suas atividades e darem baixa na sociedade mesmo sendo devedoras do fisco.  

Essa legislação destina-se, porém, apenas às microempresas e às empresas de 

pequeno porte, que devem ter, por garantia constitucional, tratamento mais privilegiado 

e favorecido que as demais sociedades73. 

 
72 O Simples é um tipo de regime fiscal, não um tipo societário. Assim, quando se mencionam as sociedades 

simples, não se está a referir ao tipo de regime tributário (Simples Nacional), mas ao tipo de sociedade cuja 

regulamentação está prevista nos artigos 997 a 1.038 do Código Civil. 
73 “Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação 

tributária, especialmente sobre: [...] definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 

microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso 

do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição 

a que se refere o art. 239.” Cf. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 

Brasil. Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 dez. 2003. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 jul. 2021. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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É importante notar que essa norma tem hierarquia de lei complementar, portanto 

pode criar validamente hipóteses de responsabilidade tributária, de acordo com o que já 

estudamos até aqui (artigo 146 da CF). Se assim for, terá a mesma hierarquia normativa 

do Código Tributário Nacional e, por esse motivo, poderá revogá-lo, em tese, ainda que 

parcialmente. 

Não ingressaremos nessa discussão, pois ela foge ao tema e é por demais 

complexa, o que demandaria um estudo próprio e mais aprofundado para se perquirir o 

escopo dessa legislação e seus efeitos sobre o Código Tributário Nacional.  

Fato é que o artigo 9º, em seu parágrafo 4º, da referida lei complementar 

excepciona a lei societária e permite a dissolução da sociedade ainda que existam dívidas 

tributárias pendentes. Todavia, impõe a automática responsabilidade dos sócios (e aqui 

não se fala em administradores apenas) no pagamento das dívidas não liquidadas pela 

sociedade extinta, sejam elas prévias à liquidação ou lançadas depois da extinção. 

Vejamos o que diz a lei: 

 

Art. 9-  O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções 

(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão 

dos 3 (três)  âmbitos de governo ocorrerá independentemente da 

regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, 

principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos 

administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das 

responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos 

administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de 

extinção.  

[...] 

§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, 

posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e 

respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de 

obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo 

administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos 

empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou 

administradores. [grifos nossos] 

 

 

Portanto, aqui sempre existiu a possibilidade de imputar, futuramente, após o 

encerramento da sociedade, responsabilidade aos sócios e ao administrador pelo 

pagamento dos créditos tributários, não se perquirindo se houve ou não dissolução 

irregular da sociedade, pois a fase de liquidação dos ativos e passivos não precisa estar 

necessariamente finalizada para que a sociedade possa ser encerrada validamente. 

Dessa forma, não se pode falar em dissolução irregular, ou em liquidação 

irregular, nesse caso, pois a própria lei as excepciona, abrindo a possibilidade de extinção 
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da sociedade, ainda que existam créditos tributários ou outras dívidas não liquidadas no 

ato do encerramento.  

O artigo 9º e seu parágrafo 4º excepcionam, aparentemente, a responsabilidade 

tributária que hoje temos no Código Tributário Nacional, pois, como se vê, o parágrafo 

4º não impede que sejam cobradas dos sócios e dos administradores as dívidas não 

liquidadas, tornando-os responsáveis pelo referido pagamento. E a norma não trata de 

dolo ou culpa dos sócios ou do administrador, sendo que podemos entender que poderia, 

inclusive, haver responsabilidade objetiva desses agentes, estabelecida pela lei, em face 

do não pagamento dos débitos tributários. 

Como acima mencionado, não ingressaremos na discussão sobre essa questão, por 

fugir de nosso tema específico, mas trataremos apenas do posicionamento do STJ em 

relação a essas empresas, quando se afigura um pedido de redirecionamento de cobrança 

para esses sócios e administradores, feito pela Fazenda Pública. E o faremos, mais 

adiante, quando traremos a comparação das respostas das hipóteses-problemas dadas pelo 

STJ em face do posicionamento até aqui discutido pela doutrina. 

Como breve comentário prévio, apenas, verificamos que o STJ entende que o 

artigo 9º apenas autorizaria a dissolução regular da empresa, e não criaria nova hipótese 

de responsabilidade tributária. Assim justifica o seu posicionamento: 

 

Na hipótese dos autos, não houve tentativa de citação da empresa executada 

por Oficial de Justiça para constatação acerca das atividades da empresa. - 

Desta feita, não restou comprovada a dissolução irregular da executada. - 

Ademais, consta nos autos o distrato social registrado na ficha cadastral da 

executada junto a JUCESP (fls. 54/54v). - De fato, o posicionamento adotado 

por esta Turma e perfilhado pela E. Segunda Seção deste Tribunal nos autos 

dos embargos infringentes nº 0000262-23.2008.4.03.9999, é no sentido de que, 

em casos como este, em que a executada averbou distrato social na Junta 

Comercial, dando publicidade ao ato e comunicando o órgão competente, 

deve-se presumir a inexistência de irregularidade no encerramento. - 

Nesses termos, deve-se adotar o entendimento de que, embora o distrato 

social não exima a devedora do cumprimento de seu dever legal de pagar 

o tributo, que ainda pode ser cobrado, não justifica o reconhecimento da 

causa estabelecida no artigo 135, inciso III, do CTN, para o 

redirecionamento da cobrança em face do sócio, já que ele procedeu ao 

encerramento, presumidamente regular, e deu a devida publicidade a esse 

ato. - Assim, aplica-se ao caso a Súmula nº 430 do E. STJ, que dispõe que o 

mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não é causa para 

responsabilização dos sócios gestores. - Por fim, destaco que de acordo com 

o entendimento firmado no C. STJ em recurso repetitivo de controvérsia, 

o previsto pelo art. 9º da LC nº 123/2006 não é causa suficiente para 

ensejar o redirecionamento em relação aos sócios, devendo a 

responsabilidade tributária pessoal encontrar-se em harmonia com o 

disposto no art. 135 do CTN, caso contrário os princípios norteadores da 

LC n. 123 seriam deturpados (art. 170 e 179 da Constituição Federal) e as 
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microempresas teriam tratamento mais rígido, e, portanto, menos 

incentivos, por parte da sociedade e da lei. [...] Recurso improvido.  

 

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006. FALTA DE PAGAMENTO DO 

TRIBUTO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. 

IMPOSSIBILIDADE. REPETITIVO. RESP 1.101.728/SP. NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ART. 135 DO CTN. 

REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, ao julgar o REsp 1.101.728/SP, Min. Teori Albino Zavascki, na sessão 

do dia 11.3.2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de 

que a simples falta do pagamento de tributo não configura, por si só, 

circunstância que acarrete a responsabilidade subsidiária dos sócios. 2. O art. 

9º da Lei Complementar n. 126/2006 requer a prática comprovada de 

irregularidades, apurada em processo administrativo ou judicial, para 

permitir o redirecionamento. 3. Somente as irregularidades constantes do 

art. 135 do CTN, quais sejam, prática de atos com excesso de poder ou 

infração de lei, contrato social ou estatuto, são aptas a permitir o 

redirecionamento do processo executivo aos sócios. 4. Permitir o 

redirecionamento do executivo fiscal no caso de microempresas e 

empresas de pequeno porte sem a aplicação do normativo tributário é 

deturpar a intensão insculpida na Lei Complementar n. 123/2006: 

fomentar e favorecer as empresas inseridas neste contexto. 5. 'In casu', o 

Tribunal de origem entendeu que não houve a comprovação da prática de 

nenhum dos atos constantes do art. 135 do CTN. Infirmar entendimento 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg 

no AREsp 504.349/RS, Relator Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 13.06.2014). 

 

1. No caso concreto, a empresa executada, enquadrada como microempresa 

(ME), registrou na JUCESP o distrato social ocorrido em 31/12/2007. A LC 

123/06, à época do distrato social, previa em seu artigo 9º que: "Art. 9o  O 

registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), 

referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido no 

registro empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três) âmbitos de 

governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações 

tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do 

empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de 

que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos sócios 

ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de 

extinção. [...] § 3º  No caso de existência de obrigações tributárias, 

previdenciárias ou trabalhistas referidas no caput, o titular, o sócio ou o 

administrador da microempresa e da empresa de pequeno porte que se 

encontre sem movimento há mais de 12 (doze) meses poderá solicitar a baixa 

nos registros dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais 

independentemente do pagamento de débitos tributários, taxas ou multas 

devidas pelo atraso na entrega das respectivas declarações nesses períodos, 

observado o disposto nos §§ 4º e 5º. § 4º  A baixa referida no § 3º não impede 

que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e 

respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da 

prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de 

outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas, 

pelas empresas de pequeno porte ou por seus titulares, sócios ou 

administradores. § 5º A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 3º deste 

artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos 

administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores." 

2. Por outro lado, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero 

inadimplemento por força do risco do negócio não enseja a responsabilidade 

solidária dos sócios. Neste contexto, a responsabilidade solidária prevista nos 

§§ 4º e 5º da LC 123/06 deve vir acompanhada da demonstração da prática de 
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atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos 

pelos sócios-gerentes/administradores. 

3. Desta feita, à míngua de elementos demonstrando a ocorrência de excesso 

de mandato ou violação à lei ou ao contrato social, ou, ainda, demonstração da 

dissolução irregular da empresa, deve ser mantida a decisão agravada, que 

indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal. 

4. Embargos de declaração acolhidos. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002125-23.2017.4.03.0000/SP). 

 

 

Por conta disto, o STJ entende que, em se tratando de micro e pequenas empresas, 

em que se dá a liquidação da sociedade sem o pagamento dos passivos, deve-se aplicar o 

artigo 134, VII, do CTN, de maneira geral, para responsabilizar os sócios diretamente. 

Todavia, não ressalva a qual tipo societário tal norma se aplicaria, pois mesmo as 

sociedades que são microempresas ou empresas de pequeno porte podem constituir-se 

sob a forma de responsabilidade limitada (sociedades empresárias). A Lei Complementar 

123/06 trata do porte econômico das referidas empresas, propiciando tratamento mais 

privilegiado a elas, porém o tipo societário, ou seja, a responsabilidade patrimonial dos 

sócios em relação ao cumprimento das obrigações da sociedade, continua a ser 

disciplinado pela lei societária (Código Civil). 

A discussão se faz presente porque, como se viu, o artigo 134, VII, do CTN é 

aplicável apenas às sociedades de pessoas em que a responsabilidade dos sócios já é 

ilimitada.  

Entendemos que, em se tratando de micro e pequenas empresas constituídas sob 

a forma de sociedades limitadas ou EIRELI, o artigo 134, VII, do CTN não se aplica, pois 

a responsabilidade dos sócios nesse tipo de sociedade é limitada ao capital social da 

empresa pelas normas societárias vigentes. Somente as empresas do tipo MEI 

(microempresário individual) é que estariam sujeitas à responsabilidade ilimitada, assim 

como as sociedades simples, e demais tipos societários cuja responsabilidade é ilimitada, 

aplicando-se a elas o artigo 134, VII, do CTN diretamente e sem maiores problemas.  

Por esse motivo, às microempresas e empresas de pequeno porte, ao assumirem a 

forma de sociedades limitadas, cujo regime jurídico contábil seria enquadrado como 

microempresa e empresas de pequeno porte, aplicam-se os conceitos e regras até aqui 

imprimidos ao tipo societário de empresa de responsabilidade limitada. 

Em nosso entender, a norma do § 4º do artigo 9 da LC 123/06 apenas autoriza que 

os sócios sejam responsabilizados em face do inadimplemento das obrigações da 

sociedade.  
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No caso específico de sociedades constituídas sob a modalidade de 

responsabilidade limitada ou EIRELI, porém, a norma do § 4º do artigo 9º da LC 123/06 

somente poderia ser autoaplicável aos sócios da sociedade, independentemente de serem 

administradores ou não, desde que respeitado o limite do patrimônio que a eles foi 

distribuído em caso de ter a liquidação dos haveres tido resultado positivo. Isso porque a 

norma, nesse tipo societário, limita a responsabilidade dos sócios ao capital social 

integralizado e somente o patrimônio a eles distribuído é que poderá responder pelas 

dívidas tributárias (artigo 1.110, CC).  

Dessa forma, caso não haja bens distribuídos, não poderá ser alcançado o 

patrimônio pessoal dos sócios (em caso de EIRELI e sociedades limitadas), embora haja 

previsão de sua possível responsabilização pela norma do artigo 9º, § 4º, da Lei 

Complementar 123/06. Assim compreendemos por que o artigo 108, § 1º, do CTN não 

foi revogado, e os institutos de direito privado não podem ter seu conceito desvirtuado ou 

modificado pela norma de direito tributário para criar novo fato gerador ou para impor 

obrigação tributária (artigo 110 do CTN). 

Se, para esse tipo de sociedade (Ltda. e EIRELI), a norma societária limita a 

responsabilidade patrimonial dos sócios ao capital social integralizado e somente ressalva 

a referida responsabilidade, em caso de sucessão, até o limite dos bens distribuídos a eles 

(artigo 1.110 do CC), não havendo bens e não havendo dolo na liquidação ou na 

dissolução por parte desses sócios, não haveria como responsabilizá-los pelo 

adimplemento do tributo, ainda que haja norma de caráter complementar  que permita a 

sua responsabilização. A forma e o limite dessa responsabilidade estarão sempre 

vinculados ao que prescreve a lei societária (artigo 1.110 do CC), que não pode ser 

ampliada ou modificada pela norma tributária, nesse sentido (artigo 110 do CTN). 

Portanto, para as micro e pequenas empresas constituídas sob a forma de 

sociedade empresária por reponsabilidade limitada, ou sob a forma de EIRELI, o artigo 

134, VII, do CTN não se aplica. E, em não havendo bens distribuídos aos sócios, embora 

a Lei Complementar 123/06 preveja tal responsabilidade, esta somente se aplicará aos 

sócios de sociedades de pessoas ou de sociedades em que a sua própria natureza societária 

já seja de responsabilidade ilimitada (MEI – microempresário individual – por exemplo).  

Àquelas sociedades, (microempresas e empresas de pequeno porte constituídas 

sob a forma de limitada ou EIRELI), portanto, em caso de inexistência de bens 

distribuídos aos sócios, somente poderia ser aplicável o artigo 135, III, do CTN, ou 

mesmo o artigo 134, III, ou o artigo 135, I, do CTN, caso se comprovasse dolo ou prática 
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de ato ilícito pelo administrador da sociedade ou pelo liquidante. Essa responsabilidade 

segue os mesmo parâmetros e forma aqui já discutidos para as demais situações.  

Resta claro que o fato de a LC 123/06 permitir a dissolução da sociedade sem o 

pagamento prévio dos tributos não enseja dizer, de modo algum, que admite a inexistência 

do procedimento de liquidação. Do mesmo modo, a lei não autoriza serem distribuídos 

os bens da sociedade aos sócios sem tal procedimento (liquidação) e sem que haja o 

pagamento dos tributos, ainda que a posteriori.  

Por esse motivo, por tudo quanto já se disse, respondem os sócios pelo passivo 

distribuído, na forma já estabelecida nas demais questões, com base no artigo 1.110 do 

CC, e aqui o artigo 1.110 do CC se apoia em norma de hierarquia complementar – LC 

123/06 –, não no CTN.  

Concluindo, no caso das micro e pequenas empresas, constituídas sob a 

modalidade de responsabilidade limitada ou EIRELI, na hipótese-problema, na qual há 

débito declarado e encerramento da sociedade posteriormente ao seu lançamento, não se 

poderá falar em dissolução irregular da sociedade, porque ela é expressamente permitida 

pela lei complementar em vigor (LC 123/06, artigo 9, § 4º). 

Também não se poderá falar, a priori, de liquidação irregular pela mera existência 

de crédito declarado e não pago antes do encerramento da sociedade, como se defendeu 

nas hipóteses anteriores, porque deverá ser verificado como a liquidação foi feita, ou 

mesmo se já se encontra finda, e ainda se foram ou não distribuídos bens aos sócios como 

seu resultado. São essas circunstâncias fáticas que darão ou não o “tom” de regularidade 

ao referido procedimento. 

 

3.2 SÍNTESE DAS RESPOSTAS DAS HIPÓTESES-PROBLEMAS SEGUNDO A 

DOUTRINA E LEGISLAÇÃO 

 

Lembramos que o foco do nosso estudo é verificar a responsabilidade tributária 

de terceiros – sócios, administradores e liquidante –, enquanto pessoas físicas, em caso 

de encerramento da sociedade empresária de responsabilidade limitada, em que tenha 

havido o registro do distrato perante os órgãos competentes. Assim, nenhuma hipótese 

que não a de sociedades limitadas será objeto de nosso trabalho e nos interessará para a 

solução das hipóteses-problemas formuladas.  
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Também só trataremos das hipóteses de responsabilidade tributária dos sócios, 

liquidante e administrador que sejam pessoas físicas, não jurídicas, enquanto sócios da 

sociedade extinta ou representantes legais de quem exerceu, como pessoa jurídica, o cargo 

de administrador ou liquidante.  

Dito isso, em resposta ao questionamento inicial e retomando as indagações feitas, 

constatamos, inicialmente, que: 

 

a)  os ex-sócios (e, neste caso, qualquer deles, sem se perquirir eventual 

exercício ou não da função de administrador da sociedade) poderiam ser 

responsabilizados pelo pagamento do crédito tributário extemporaneamente 

lançado, quando não houvesse acusação de dolo, fraude ou simulação e se se 

considerasse a regra do artigo 1.110 do CC autoaplicável também às dívidas 

tributárias, sem necessidade de qualquer outra regra tributária para validá-la. 

Essa responsabilidade seria meramente patrimonial e aqui o Estado seria um 

credor não satisfeito como qualquer outro; 

b) A responsabilidade dos ex-sócios (que não sejam liquidantes ou 

administradores), neste caso, vai até o limite do patrimônio que foi por eles 

recebido, nos termos do que prescreve o artigo 1.110 do CC. E, caso não haja 

patrimônio distribuído, em relação aos sócios, ao menos, a dívida não poderá 

ser exigida; 

c) No caso de se entender que esta norma (artigo 1.110 do CC) não é 

autoaplicável, portanto necessitaria de outra regra tributária para lhe dar 

suporte, para responsabilizar os ex-sócios que não exerceram função quer de 

liquidante, quer de administradores da sociedade, haveria apenas a 

possibilidade de aplicá-la em combinação com o artigo 131, II e III, do CTN, 

diretamente, caso se entenda possível a interpretação desse artigo 

extensivamente para casos de sucessão de empresas, não apenas para 

sucessão de pessoas naturais; 

d) Em relação ao liquidante e ao administrador, haveria a possibilidade de 

aplicação da regra do artigo 1.110 do CC, com base nas normas do artigo 

134, III, e do artigo 135, I, para o liquidante, ou do artigo 135, III, do CTN, 

para o administrador, com todas as ressalvas e análises fáticas apontadas nas 

respostas específicas de cada hipótese-problema.  
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Conforme se verificou pelas soluções encontradas para as hipóteses-problemas, 

em qualquer situação, para se averiguar a responsabilidade tributária nos casos de 

dissolução da sociedade, quando a sua extinção é registrada nos órgãos competentes e 

existem débitos que não foram liquidados, quer por desconhecimento, ou mesmo 

inexistência de lançamento à época da dissolução, quer porque não solvidos e já 

existentes, hão de ser examinados previamente vários pontos para se poder imputar 

referida responsabilidade tributária a terceiros que não à sociedade extinta, e a análise é 

casuística e depende das provas existentes dos procedimentos intentados para a realização 

tanto da liquidação como de todos os fatos dela decorrentes. 

Assim, para determinar o grau de responsabilidade, e antes determinar se ela 

existe, e ainda quem poderá responder, se o liquidante ou o administrador, ou mesmo se 

a dívida não será paga porque houve a extinção do sujeito passivo da obrigação, e não 

existe responsável tributário a quem se possa imputar a solvabilidade do crédito tributário, 

deverão ser apurados diversos fatos. Isso deverá ser feito antes de se imputar a 

responsabilidade tributária a terceiros e, ainda, para que se possa estabelecer se se trata 

de dissolução irregular ou de liquidação irregular da sociedade. Como se vê, a questão 

posta não é de simples solução; antes demanda alta indagação e análise da situação fática, 

caso a caso, pois não há, com certeza, de pronto, uma única solução possível. 

 

4 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS ÀS HIPÓTESES-PROBLEMAS SEGUNDO A 

ATUAL JURISPRUDÊNCIA DE NOSSOS TRIBUNAIS 

Incialmente, utilizaremos para nossa análise os julgados proferidos pelo Superior 

Tribunal de Justiça sobre a matéria dentro do interstício temporal de 2016 a 2020. 

Esse intervalo de tempo foi escolhido justamente para que as decisões analisadas 

já tivessem sido proferidas sob a vigência do novo Código de Processo Civil, que foi 

promulgado pela Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, tendo entrado em vigor um ano 

após a sua publicação74. 

 
74 “Art. 1.045. Este Código entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da data de sua publicação oficial.” In: 

BRASIL. Presidência da República. Lei n.13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 

Publ. 17 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 25 jul. 2021. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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Nossa pesquisa utilizou as seguintes palavras-chave: “dissolução”, “dissolução 

regular”, “distrato”, “distrato social”, “liquidação irregular” e a palavra “tributário” 

associada a todas as outras palavras de busca a fim de encontrar decisões que tivessem 

foco no direito tributário (assunto). Esses termos foram utilizados para conseguir uma 

abrangência maior de julgados e, assim, poder analisar uma gama maior de decisões, de 

forma a conseguir extrair um resultado mais detalhado e específico sobre a matéria. 

Mas, antes de prosseguirmos na análise específica dos referidos acórdãos, 

citaremos duas súmulas promulgadas pelo STJ, anteriores a esse período (2016 – 2020), 

que fixaram um marco para o estabelecimento de parâmetros para o redirecionamento das 

execuções para as pessoas dos sócios e administradores das sociedades como um todo – 

Súmulas n. 430 e n. 435 –, que foram desta forma ementadas: 

 

Súmula 430. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não 

gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.75  

 

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.76 

 

 

Essas duas súmulas estabelecem, como ponto de partida, duas premissas básicas 

para a caracterização da responsabilidade tributária do sócio 

 
75 Cf. BRASIL. STJ (Primeira Seção) Súmula n. 430. Publ. 24 mar. 2010. DJe 13 maio 2010, ed 576 e 

republ. no DJe em 19 maio 2010, ed. 580. Precedentes que deram ensejo à criação da referida Súmula: 

AgRg no Ag 1.093.097-MS (2ª T, 09.06.2009 – DJe 23.06.2009) AgRg no Ag 1.247.879-PR (1ª T, 

18.02.2010 – DJe 25.02.2010) AgRg nos EREsp 471.107-MG (1ª S, 22.09.2004 – DJ 25.10.2004) AgRg 

no REsp 586.020-MG (1ª T, 11.05.2004 – DJ 31.05.2004) AgRg no REsp 920.470-MG (1ª T, 21.08.2007 

– DJ 06.09.2007) AgRg no REsp 952.762-SP (2ª T, 25.09.2007 – DJ 05.10.2007) AgRg no REsp 1.082.881-

PB (2ª T, 18.08.2009 – DJe 27.08.2009) EREsp 174.532-PR (1ª S, 18.06.2001 – DJ 20.08.2001) EREsp 

374.139-RS (1ª S, 10.11.2004 – DJ 28.02.2005) REsp 513.912-MG (2ª T, 07.06.2005 – DJ 1º.08.2005) 

REsp 573.849-PR (2ª T, 26.09.2006 – DJ 20.10.2006) REsp 801.659-MG (2ª T, 10.04.2007 – DJ 

20.04.2007) REsp 804.441-MG (1ª T, 16.08.2007 – DJ 24.09.2007) REsp 887.411-RJ (1ª T, 10.04.2007 – 

DJ 23.04.2007). 

76 Cf. BRASIL. STJ (Primeira Seção) Súmula n. 435. Julgado em 14 abr. 2010, DJe 13 maio 2010. 

Precedentes: EREsp 716412 PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2007, DJe 22/09/2008; REsp 980150 SP, Rel. MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 12/05/2008; 

REsp 1017732 RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 

07/04/2008 

 

 

 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%28sumula%20adj1%20%27435%27%29.sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%28sumula%20adj1%20%27435%27%29.sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%28sumula%20adj1%20%27435%27%29.sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27ERESP%27.clas.+e+@num=%27716412%27)+ou+(%27EREsp%27+adj+%27716412%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%27980150%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%27980150%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%271017732%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271017732%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja
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gerente/administrador/diretor da sociedade limitada (objeto do nosso estudo), prevista no 

artigo 135, III, do CTN.  Há, nesses casos, pronunciamento da alta Corte sobre o que deve 

e o que não deve ser entendido como “ato ilícito” para efeito de se imputar dita 

responsabilidade aos terceiros mencionados no referido artigo (sócio gerente, 

administrador, diretor), que são: 

 

 a) a mera falta de pagamento de tributo, por si só, não é considerada pela 

jurisprudência ato ilícito capaz de responsabilizar o sócio 

gerente/administrador/diretor da sociedade;  

b) a dissolução da sociedade é presumida realizada irregularmente quando a 

sociedade deixa de comunicar a mudança de seu endereço às autoridades 

competentes. 

 

Em suma, não é ato ilícito, em princípio, a pura e simples falta de pagamento de 

tributo, e é ato ilícito presumido a dissolução irregular da sociedade, restando entendido 

que esta ocorreu quando a sociedade deixou de funcionar no endereço em que se 

encontrava registrada sem comunicar o fato às autoridades competentes, fato este que 

deve ser apurado e constatado por oficial de justiça. 

 Esse entendimento foi consagrado pelos motivos aduzidos nos precedentes 

jurisprudenciais que deram ensejo à criação das súmulas, que serão aqui transcritos, pois 

eles estabelecem alguns pontos importantes para testar as respostas aos problemas 

formulados e as premissas/conclusões a que chegamos até aqui em nosso trabalho. 

Em relação à Súmula 430, utilizaremos um dos precedentes que serviram para a 

sua fixação, sendo que os demais estão citados em nota de rodapé77: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 920.470-MG 

(2007/0017589-0 - 21 de agosto de 2007 (data do julgamento) - DJ 6.9.2007   

Relator: Ministro José Delgado  

Agravante: Fazenda Nacional  

Agravado: Márcio Diniz Gotlib  

 

EMENTA Tributário e Processual Civil. Agravo regimental. Execução fiscal. 

Responsabilidade de sócio-gerente. Limites. Art. 135, III, do CTN. 

Uniformização da matéria pela 1ª Seção desta Corte. Precedentes. 1. Agravo 

regimental contra decisão proveu o recurso especial da parte agravada. 2. O 

acórdão a quo entendeu pela responsabilidade do recorrente, sócio-gerente, 

pelos débitos fiscais contemporâneos a sua gestão. 3. Os bens do sócio de uma 

 
77 Ver nota 75, p. 106 
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pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por 

dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributária 

imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente só se 

caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprova 

infração à lei praticada pelo dirigente, e não apenas quando ele 

simplesmente exercia a gerência da empresa à época dos fatos geradores. 

4. Em qualquer espécie de sociedade comercial, é o patrimônio social que 

responde sempre e integralmente pelas dívidas sociais. Os diretores não 

respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome da 

sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidária e 

ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com 

violação do estatuto ou lei (art. 158, I e II, da Lei n. 6.404/1976). 5. De acordo 

com o nosso ordenamento jurídico-tributário, os sócios (diretores, gerentes 

ou representantes da pessoa jurídica) são responsáveis, por substituição, 

pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da 

prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, 

contrato social ou estatutos (art. 135, III, do CTN). 6. O simples 

inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que se 

tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou 

estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócio a esse 

título ou a título de infração legal. Inexistência de responsabilidade 

tributária do ex-sócio. Precedentes desta Corte Superior. 7. Matéria que teve 

sua uniformização efetuada pela egrégia 1ª Seção desta Corte nos EREsp n. 

260.107-RS, unânime, DJ de 19.4.2004. 8. Questão de simples aplicação da 

legislação federal pertinente e da jurisprudência seguida por este Sodalício, 

não sendo o caso de incidência da Súmula n. 7-STJ. 9. Agravo regimental não-

provido. 

 

 

Da análise do precedente, podemos verificar as seguintes razões de decidir que 

são relevantes para o confronto com nossas conclusões sobre as hipóteses de 

responsabilização tributária que estão previstas no artigo 135, III, do CTN. Vejamos: 

 

a) “Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em 

caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade”; 

b) “A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, 

diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da 

sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente, e não 

apenas quando ele simplesmente exercia a gerência da empresa à época dos 

fatos geradores”; 

c) “Os sócios (diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica) são 

responsáveis, por substituição, pelos créditos correspondentes a obrigações 

tributárias resultantes da prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes 

ou com infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III, do CTN)”; 

d) O simples inadimplemento não caracteriza infração legal; 
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e) “Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou 

infração de contrato social ou estatutos, não há falar-se em 

responsabilidade tributária do ex-sócio a esse título ou a título de infração 

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

 

Do corpo do julgado extraímos relevantes motivações de decidir, que se ajustam 

ao quanto a doutrina entende sobre o tipo de responsabilidade que o Código institui no 

artigo 135, III, do CTN: a responsabilidade tributária do terceiro por substituição. 

Vejamos: 

 

Quem está obrigado a recolher os tributos devidos pela empresa é a própria 

pessoa jurídica; e, não obstante ela atue por intermédio de seu órgão, o sócio-

gerente (ou diretor), a obrigação tributária é daquela, e não deste. Sempre, 

portanto, que a empresa deixa de recolher o tributo na data do respectivo 

vencimento, a impontualidade ou a inadimplência é da pessoa jurídica, não do 

sócio-gerente (ou diretor)”. (REsp n. 100.739-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, 

DJ 1º.2.1999). De acordo com o nosso ordenamento jurídico-tributário, os 

sócios (diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica) são 

responsáveis, por substituição, pelos créditos correspondentes a obrigações 

tributárias resultantes da prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes 

ou com infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, 

III, do CTN. O referido dispositivo trata, pois, da responsabilidade por 

substituição. Aqueles que representam a sociedade e agem de má-fé merecem, 

por inteiro, o peso da responsabilidade tributária decorrente de atos praticados 

sob essas circunstâncias. A solidariedade do sócio pela dívida da sociedade só 

se manifesta, todavia, quando comprovado que, no exercício de sua 

administração, praticou os atos elencados na forma do art. 135, caput, do 

CTN. Há impossibilidade, pois, de se cogitar na atribuição de tal 

responsabilidade substitutiva quando nem sequer estava o sócio investido das 

funções diretivas da sociedade. Há de ser afastada a pretensão de que o 

recorrente responda pela integralidade dos débitos questionados, não 

merecendo reforma o decisum objurgado. 

[...] 

Seguindo a mesma linha acima registrada, tive a oportunidade de nos EREsp 

n. 100.739-SP, DJ de 28.2.2000, externar o seguinte entendimento, litteratim:  

Em que pesem as doutas razões expendidas pela embargante, o apelo 

formulado não merece êxito. Tenho compreensão formada de que deve 

prevalecer o posicionamento adotado pelo acórdão embargado. O decisum 

embargado entendeu, de modo expresso, que: a) quem está obrigada a 

recolher os tributos devidos pela empresa é a pessoa jurídica; e, não obstante 

ela atuar por intermédio de seu órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a 

obrigação tributária é daquela, e não deste; b) sempre que a empresa deixa 

de recolher o tributo na data do respectivo vencimento, a impontualidade ou 

a inadimplência é da pessoa jurídica, não do sócio-gerente (ou diretor); c) o 

sócio-gerente (ou diretor) só responde pelas dívidas da pessoa jurídica 

quando age com excesso de mandato ou infração à lei, contrato social ou 

estatutos, exatamente nos termos expressos pelo art. 135, III, do CTN. 
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Concluindo, é a sociedade que deve responder com seu patrimônio pela dívida 

fiscal. O seu patrimônio não se confunde, portanto, com o patrimônio dos sócios. Só 

responde o sócio administrador com seu patrimônio pessoal em caso de ter praticado uma 

das condutas infracionais estabelecidas no artigo 135, caput do CTN, e não é considerado 

ato ilícito o mero inadimplemento pela sociedade no pagamento do tributo. E, por fim, o 

administrador só responde solidariamente em caráter substitutivo, ou seja, somente se a 

sociedade não tiver bens para responder pelo crédito tributário. Nesse caso, à 

inadimplência da sociedade deve se somar um ato próprio do administrador que possa ser 

caracterizado como ato ilícito, e que tenha como resultado dificultar ou impedir a 

solvência do crédito. 

Já em relação à Súmula 435, trazemos o seguinte acórdão dentre outros que 

serviram de precedentes para a sua edição, estando os demais citados na nota 76 (p. 106): 

 

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. [...] uma empresa 

não pode funcionar sem que o endereço de sua sede ou do eventual 

estabelecimento se encontre atualizado na Junta Comercial e perante o 

órgão competente da Administração Tributária, sob pena de se macular o 

direito de eventuais credores, in casu, a Fazenda Pública, que se verá 

impedida de localizar a empresa devedora para cobrança de seus débitos 

tributários. Isso porque o art. 127 do CTN impõe ao contribuinte, como 

obrigação acessória, o dever de informar ao fisco o seu domicílio tributário, 

que, no caso das pessoas jurídicas de direito privado, é, via de regra, o lugar 

da sua sede. Assim, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa 

de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos 

competentes, comercial e tributário, cabendo a responsabilização do sócio-

gerente, o qual pode provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso 

de poder, ou ainda, que efetivamente não tenha ocorrido a dissolução 

irregular. No direito comercial, há que se valorizar a aparência externa do 

estabelecimento comercial, não se podendo, por mera suposição de que a 

empresa poderia estar operando em outro endereço, sem que tivesse ainda 

comunicado à Junta Comercial, obstar o direito de crédito da Fazenda 

Pública.  Ainda que a atividade comercial esteja sendo realizada em outro 

endereço, maculada está pela informalidade, pela clandestinidade. 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." (REsp 1017732 RS, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2008, 

DJe 07/04/2008). 

 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%271017732%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271017732%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja
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Deste precedente dessume-se que: 

 

a) “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”; 

b) Em caso de dissolução irregular, caberá “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”; 

c) “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”; 

d) “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”. 

 

Destarte, podemos concluir que a falta de comunicação de mudança de endereço 

da sociedade às autoridades competentes, especialmente à Fazenda Pública, embora se 

trate de mera obrigação acessória, tem o condão de criar uma presunção de prática de ato 

ilícito – dissolução irregular da sociedade –, ato ilícito este que estaria abarcado nas 

hipóteses do artigo 135, III, do CTN. E isso, fundamentalmente, porque esse fato causaria 

um embaraço e uma dificuldade à cobrança do crédito tributário. Dessa forma, com base 

no artigo 127 do CTN, que prevê a obrigação acessória supostamente descumprida, seria 

esse fato um ato ilícito capaz de chamar o sócio gerente, o administrador ou o diretor a 

responderem pelo crédito tributário, dado que se presumiria que tal ato foi por eles 

praticado, sendo que são eles (sócio gerente, administrador ou diretor) os representantes 
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da sociedade que teriam poderes para comunicar e realizar os atos pertinentes a tal 

situação fática.  

Uma consequência importante, nesse caso, é que, por mera presunção da 

ocorrência de um ilícito (dissolução irregular), o ônus da prova – a obrigação de 

demonstrar a prática pelo administrador de uma das hipóteses previstas no artigo 135, 

caput, do CTN para poder ver contra ele redirecionada a execução –, que antes era da 

Fazenda, agora se inverte. Passa a ser do administrador da sociedade (termo atual que se 

dá ao antigo sócio gerente ou gerente delegado, conforme fosse o administrador da 

sociedade sócio ou não) ou do diretor o ônus de comprovar que não foram eles os 

responsáveis pela dissolução irregular, ou que ela não ocorreu. 

Como se verá, essas súmulas são invocadas, a partir de sua edição, em 

praticamente todos os julgados analisados que tratam da dissolução da sociedade como 

motivo para o redirecionamento da execução para o sócio gerente. 

A jurisprudência do STJ, analisada depois da edição das referidas súmulas, já 

sedimentou o entendimento de que é dissolução irregular e, portanto, ato ilícito a falta de 

comunicação de mudança de endereço da sociedade aos órgãos de registro e públicos 

competentes, sempre com base no fato de que tal conduta ensejaria à Fazenda Pública a 

impossibilidade ou dificuldade de executar a sociedade e, assim, alcançar o seu 

patrimônio. E aqui o fato de que a mera falta de pagamento de imposto não pode ser 

considerada ato ilícito cede ao fato de que o que se considera ilícito agora é a dissolução 

da sociedade, feita de maneira irregular. 

Corroborando essa afirmação, temos o julgamento pelo STJ do Recurso Especial 

Repetitivo 1.371.128/RS, em que se fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em 

execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente 

a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 

O STJ fixou, portanto, o posicionamento de que há presunção de que a dissolução 

da sociedade é irregular quando, através da certidão do oficial de justiça, este ateste a não 

localização da empresa no endereço indicado em seu registro na Junta Comercial.  O 

ilícito é o não cumprimento das disposições do artigo 127 do CTN, pois a falta de 

comunicação da mudança de endereço impede ou dificulta a solvência do crédito 

tributário. 

Dessa forma, a dissolução irregular com base nesse argumento já é considerada 

pela Corte ato ilícito capaz de autorizar o redirecionamento da execução, dando-se a 

inversão do ônus da prova nesse caso. Deverá o sócio redirecionado fazer prova de que 
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não foi responsável pela prática ilícita, não sendo ele o administrador da sociedade 

quando o fato se deu, embora até pudesse sê-lo no momento da prática do fato gerador 

pela sociedade. 

Todavia, resta analisar qual a posição do STJ quando há dissolução regular, ou 

seja, quando houve registro do distrato na Junta Comercial e baixa perante os órgãos 

públicos de sua inscrição, mas o tributo só vem a ser lançado posteriormente a essa baixa. 

De início, veremos que o STJ entende ser o “distrato social” apenas um dos atos 

(o inicial), o qual dá ensejo ao procedimento de dissolução da sociedade, que, ao final, 

concluída a fase de liquidação dos passivos, leva ao encerramento definitivo da sociedade. 

Citamos, por exemplo, o AgInt no REsp 1860439/SP, de relatoria do Ministro Herman 

Benjamin, julgado em 29 jun. 2020 e publicado no DJe de 21 ago. 2020, assim ementado: 

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE 

EMPRESA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. TEMA 630/STJ. 

1. [...] 

2. Nos termos de precedentes do STJ, o redirecionamento da Execução 

Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando 

demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou 

ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se 

incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações 

tributárias ou não tributárias. 

3. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça 

atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço 

constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de 

dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução 

para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ ("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"). 

4. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS 

fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630/STJ): "Em execução fiscal 

de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida 

irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao 

sócio-gerente." 

5. O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não 

garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da 

sociedade empresarial e a consequente viabilidade do 

redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios-gerentes. Para 

verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato 

social, é indispensável a verificação da realização do ativo e 

pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são 

requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção 

da personalidade jurídica para fins tributários. Nesse sentido: 

REsp 1.777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 

DJe 14/2/2019; REsp 1.766.931/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 697.578/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2018. 

6. Agravo Interno não provido. 
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Além disso, veremos que os julgados do STJ tendem a reformar as decisões dos 

tribunais inferiores nessa situação, para que se investigue a fase de liquidação e se 

verifique a existência ou não do patrimônio da sociedade e como ele foi liquidado, pois o 

simples fato de existir imposto não pago após o registro do distrato caracterizaria uma 

liquidação irregular, uma vez que os passivos não foram todos pagos. Como exemplo, 

citamos: 

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 

1.022, II, DO CPC/2015. CONTRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. 

REGISTRO DE DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO 

GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE 

DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem 

dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos autos. 

2. A Segunda Turma desta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de 

que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da 

sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e 

pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será 

possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. 

3. "O simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um 

paradoxo que a Corte local se esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica 

que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe 

que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação 

de todos os seus débitos" (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 

4. Tendo em vista que a averbação do distrato social não tem o condão de 

afastar a dissolução irregular da empresa, torna-se necessária a análise do 

preenchimento dos demais requisitos para o redirecionamento da execução 

fiscal. 

5. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp 1734646/SP, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, 

DJe 13/06/2018). 

 

Ademais, há julgados que fazem expressa menção de que a liquidação irregular 

gera a dissolução irregular da sociedade, não se tratando de mera falta de pagamento de 

tributo, a não ensejar a aplicação da regra do artigo 135, III (infração à lei) como previsto 

na Súmula 430 do STJ. Aqui, em face de um ato societário praticado de forma irregular, 

o STJ entende que seria este o ato ilícito praticado no momento da liquidação da 

sociedade, que não se confunde com a falta de pagamento de tributo. O ato em si de 

liquidar a sociedade enquanto ainda existia tributo não liquidado, ainda que somente 

lançado a posteriori, já caracterizaria o ato infracional, ilícito legal, passível de atrair a 

incidência do artigo 135, III, do CTN para responsabilizar os sócios no pagamento do 

tributo não liquidado. E mais: nesse sentido, admitindo-se que a “liquidação irregular” 
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gera como consequência a “dissolução irregular” da sociedade, ao contrário do que 

demonstramos ser a interpretação que a doutrina dá a esse fato (liquidação irregular), ao 

prever a possibilidade de existência de credores não satisfeitos, e de se manter hígida a 

extinção da sociedade, sendo esta regular, para o STJ a sociedade extinta torna-se 

irregular, o que quer dizer que tal fato – liquidação irregular - afetaria a própria extinção 

da empresa,  in verbis: “situação em que não há extinção da personalidade jurídica da 

empresa, a qual passa a ostentar, consequentemente, a condição de sociedade 

irregular”. Confira-se: 

 

1. “O Tribunal de origem indeferiu o redirecionamento da Execução 

Fiscal, ao argumento de que a existência de distrato social arquivado na Junta 

Comercial implica dissolução regular da empresa. 

2. Fosse isso verdade, é forçoso reconhecer que a subsistência de tributos 

inadimplidos, por si só, levaria a um desfecho paradoxal, uma vez que a 

dissolução regular da empresa pressupõe justamente a inexistência de débitos 

pendentes 

3. Na realidade, o distrato social é apenas uma das etapas para a 

extinção da sociedade empresarial. É necessária a posterior realização do 

ativo e pagamento do passivo, somente após tais providências é que será 

possível decretar a extinção da personalidade jurídica”. (REsp 

1.741.006/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

DJe 16/11/2018) 

“A inobservância do procedimento integral de extinção da pessoa jurídica 

é inteiramente dissociada dos efeitos da mera inadimplência, pois tem-se 

situação gravíssima de encerramento voluntário das atividades 

empresariais (formalizado ou não pelo distrato social), com presunção de 

confusão patrimonial (pois os membros da sociedade não se 

desincumbiram da obrigação de realizar o ativo e quitar o passivo), o que 

se amolda perfeitamente ao conceito de infração de lei e do contrato social. 

Nesse contexto, ao contrário do que concluiu o Tribunal de origem, a ausência 

da realização da liquidação societária – etapa procedimental obrigatória 

(pois prevista em lei) e antecedente lógico da extinção da pessoa jurídica – 

não se confunde com a situação de mera inadimplência, representando, 

antes, situação em que não há extinção da personalidade jurídica da 

empresa, a qual passa a ostentar, consequentemente, a condição de 

sociedade irregular. Nesse contexto, havendo infração à lei tributária, civil e 

comercial/empresarial (art. 4º, § 2º, da LEF), justifica-se, à luz da legislação 

processual, o redirecionamento, ocasião que viabilizará ao sócio-gerente a 

oportunidade de comprovar, eventualmente, a ocorrência de situação que 

justifique a exclusão de sua responsabilidade.” RECURSO ESPECIAL Nº 

1.838.833 - SP (2019/0279342-0) 

 

 

Assim sendo, podemos tirar uma conclusão desse entendimento, que é a de que, 

com a jurisprudência que se vem consolidando, o STJ acabou criando uma nova hipótese 

de dissolução irregular, diferente da que foi instituída pela Súmula 435, que é a hipótese 

de considerar irregular a dissolução da sociedade quando a empresa não é encontrada em 

local de sua sede, fato constatado por oficial de justiça, e não atualiza seus cadastros, de 



116 

 

modo a impedir a sua localização, ou mesmo não procede à baixa em caso de inatividade. 

A dissolução irregular aqui se dá pelo cumprimento irregular dos procedimentos de 

liquidação e encerramento da sociedade; tal irregularidade é considerada ato ilícito e, 

como tal, passível de atrair a regra do artigo 135, III, do CTN. 

Dessa forma, uma primeira conclusão a que chegamos é que, segundo a 

jurisprudência do STJ78, a liquidação irregular torna a dissolução irregular, ao contrário 

do que parte da doutrina entende, ao diferenciar liquidação irregular de dissolução 

irregular. Como se viu, para a doutrina, a dissolução é regular quando se dá a liquidação 

regular da sociedade, com o seu encerramento. Esta última se torna irregular apenas a 

posteriori, quando, depois de encerrada a sociedade, vem a ser lançado crédito tributário 

não lançado anteriormente, quando ainda estava ativa a sociedade extinta. Assim, a 

liquidação passa a ser considerada irregular pela existência de credores não satisfeitos, 

porém a regularidade da dissolução subsiste e com aquela não se confunde.  

Por esse motivo, a extinção da sociedade permanece e se entende regular, ao 

contrário do entendimento do STJ, como do julgado visto. Destarte, constatada a 

existência de liquidação irregular, segundo o STJ, dá-se consequentemente a dissolução 

irregular, passível de redirecionamento da execução aos sócios administradores da 

sociedade, com base no artigo 135, III, do CTN, já que houve a prática de ato ilícito pelos 

sócios, que não poderiam ter extinguido a sociedade sem o pagamento de todos os débitos, 

inclusive os tributários.  

Nessa hipótese, na maior parte dos julgados, quando o recurso é fazendário, nos 

casos em que não houve pelo tribunal de origem a autorização do redirecionamento da 

execução ao sócio gerente (em razão do entendimento de que o distrato é ato que presume 

a dissolução regular da sociedade e, portanto, não se aplicaria o artigo 135, III por não ter 

havido prática de ato ilícito, dado que a sociedade se teria dissolvido regularmente), o 

STJ, segundo nossa pesquisa jurisprudencial, evidenciada no Apêndice deste trabalho, 

tem determinado o retorno dos autos ao tribunal de origem para que sejam verificadas as 

circunstâncias em que se deu a liquidação dos haveres da sociedade, para, aí sim, se 

decidir pelo redirecionamento. Nesse caso, o ônus da prova passa a ser dos sócios, que 

têm de comprovar que, de fato, realizaram o pagamento de todos os passivos da sociedade 

e que, de fato, não houve sobra de capital a ser devolvido aos sócios nem patrimônio 

remanescente. Vejam-se alguns arestos nesse sentido: 

 
78 Cf. apêndice deste trabalho, p. 147. 
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS. 

DISSOLUÇÃO REGULAR. DISTRATO. AVERIGUAÇÃO QUANTO ÀS 

ETAPAS SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE 

ORIGEM.   

1.  O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que o 

distrato social é apenas uma das  etapas  necessárias  à  extinção  da sociedade 

empresarial, não constituindo  condição  suficiente  para  atestar  a 

regularidade da dissolução,  haja  vista ser indispensável a posterior 

realização do ativo e   pagamento  do passivo,  os  quais,  conjuntamente,  

são requisitos para a decretação da extinção da personalidade jurídica. 

2.  In casu, mostra-se primordial o retorno dos autos ao Tribunal de origem 

para que mediante a análise do conteúdo fático probatório dos autos se 

verifique o cumprimento das etapas subsequentes ao distrato. 

3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1758820 / SP – Ministro 

Herman Benjamin 21/11/2018). 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUBMETIDA A 

DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. 

NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO 

IRREGULAR. ART. 535 DO CPC/1973 ACOLHIDO. 

1. O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da 

sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo 

e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, 

será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. Precedente: 

AgRg no AREsp 829.800/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 27/5/2016. 

2. O Tribunal de origem apreciou a demanda sem explicitar a real ocorrência 

de referida irregularidade - dissolução irregular -, o que impossibilita a 

análise de eventual aplicação da tese firmada no REsp 1.520.257/SP por este 

Tribunal Superior, no sentido de que é irrelevante o momento da ocorrência 

do fato gerador ou a data do vencimento do tributo para admitir-se 

a responsabilidade tributária do gerente da sociedade empresária dissolvida 

irregularmente. Necessidade, portanto, de retorno dos autos à Corte a quo, 

para que se aprecie referida questão. Em hipótese análoga: AgInt nos EDcl 

no AgRg no REsp 1.552.835/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 6/9/2016. 

3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 

932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão 

colegiado pela via de agravo regimental/interno. Precedentes. 

4. No que se refere às alegações de que o recorrente jamais foi sócio da empresa 

executada e que seria juridicamente impossível atribuir ao agravante qualquer 

cometimento de ilícito para fins de redirecionamento, nota-se que tais 

questões serão objeto de apreciação pela Corte de origem por ocasião da 

análise da existência de dissolução irregular. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 902.673/SP, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/5/2017). 

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

REDIRECIONAMENTO. DISTRATO SOCIAL. DISSOLUÇÃO 

IRREGULAR. QUESTÃO JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM 

SOBRE A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO 

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA EM 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 

CPC/73. 

1. A decisão monocrática deu provimento ao Recurso Especial, reconhecendo 

que o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre se houve, ou não, 
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dissolução irregular da empresa. Afirmou, por outro lado, que o registro do 

distrato na Jucepe é suficiente para determinar a extinção da empresa. 

2. Como se sabe, o distrato social é apenas uma das etapas para a extinção da 

sociedade empresarial. É necessária a posterior realização do ativo e 

pagamento do passivo, somente após tais providências é que será possível 

decretar a extinção da personalidade jurídica. (AgRg no AREsp 829.800/SP, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 

27/05/2016)  

3. Inaplicável, portanto, a preliminar de inadmissibilidade do apelo nobre em 

razão da suposta incidência da Súmula 7/STJ, pois inexistiu revolvimento do 

acervo fático-probatório. 

4. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é 

cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, 

infração à lei ou ao estatuto, ou, no caso de dissolução irregular da empresa, 

não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias. 

5. Superado o entendimento equivocado do Tribunal de origem, determinou-

se a devolução dos autos para que este prossiga na análise quanto ao 

eventual preenchimento dos demais requisitos para o redirecionamento, 

devendo se manifestar, especialmente, sobre a existência, ou não, de 

dissolução irregular. 

6. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 

1.552.835/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 4/8/2016). 

 

 Caso tenha havido distribuição de haveres entre os sócios, aqui se poderia abrir 

uma nova discussão, a fim de determinar se a responsabilidade dos sócios seria ilimitada 

(artigo 135, III, do CTN) ou limitada (conforme artigo 1.110 do CC) e qual seria a base 

legal tributária que daria suporte à aplicação subsidiária do artigo 1.110 do CC. Como os 

processos foram remetidos aos tribunais de origem, procurou-se examinar as novas 

decisões por eles proferidas em tais casos, para averiguar se houve ou não análise do 

processo de liquidação e saber se tais decisões determinaram ou não o redirecionamento. 

Em nossa análise jurisprudencial, verificamos que a maioria das decisões que 

foram reformadas pelo STJ nesses casos foram proferidas pelo Tribunal Federal da 

Terceira Região (TRF3). Assim, decidimos analisar esses processos específicos (cerca de 

cem), cujas decisões foram anuladas ou reformadas pelo STJ, o qual determinou ao 

tribunal de origem (TRF3) que verificasse as circunstâncias em que se tinha dado a 

liquidação. Em suas decisões inicialmente proferidas, o TRF3 não admitia o 

redirecionamento em face da existência de distrato registrado. Caberia a essa Corte rever 

tais decisões, verificando se houve a liquidação dos haveres e em que circunstâncias ela 

se deu, para aí, então, julgar se seria ou não o caso de se admitir o redirecionamento da 

execução para a pessoa do sócio administrador da sociedade. 

Nesses cerca de cem julgados, o que se verificou foi que, na maioria dos casos, as 

decisões foram reformadas pelo TRF3, que permitiu o redirecionamento das execuções, 

antes não admitido, mas sem analisar o mérito, embora isso tivesse sido determinado pelo 
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STJ, ou seja, sem verificar se houve ou não a liquidação dos haveres e, em caso positivo, 

em que circunstâncias ela se teria dado. 

Como exemplo desses julgados, citamos os seguintes: 

 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO 

LEGAL. NOVO JULGAMENTO OPORTUNIZADO. DISTRATO SOCIAL. 

REDIRECIONAMENTO DO FEITO PARA OS SÓCIOS 

ADMINISTRADORES. 

1. Novo julgamento do agravo legal oportunizado pelo C. STJ, ante o 

provimento parcial do recurso especial fazendário. 

2. No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 27/07/2007 (fls. 19) e 

não foi possível efetivar a penhora de bens da empresa executada, a fim de 

garantir o crédito fiscal, uma vez que houve o Distrato Social da executada 

datado de 16/12/2002, conforme Ficha Cadastral JUCESP de fls. 96/97. 

Conforme certificado às fls. 28vº, houve a citação da executada, porém, o 

representante legal, Sr. Joaquim Germano da Silva, informou que a empresa 

encerrou suas atividades desde 1998, não possuindo bens para penhora, sendo 

certo o endereço fornecido tratar-se da residência do Sr. Joaquim. 

3. O Sr. Ministro Herman Benjamin deu parcial provimento ao recurso 

especial (ARESP nº 829.800), considerando que, superada a premissa 

segundo a qual a simples averbação do distrato social configuraria 

dissolução regular da empresa, deve o acórdão recorrido ser anulado 

para, em continuação do julgamento do Agravo interposto pela Fazenda 

Nacional, prosseguir o Tribunal de origem na análise do preenchimento 

dos demais requisitos para o redirecionamento pretendido. 

4. Consoante entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça deve ser 

incluído no polo passivo da demanda executiva o representante legal 

contemporâneo à dissolução irregular da sociedade, eis que responsável 

pela citada irregularidade, a atrair a incidência do disposto no art. 135, 

III, do CTN. 

5. Os administradores da executada indicados devem ser incluídos no polo 

passivo da demanda, uma vez que integravam o quadro societário quando 

da dissolução da empresa, conforme se verifica da Ficha Cadastral 

JUCESP acostada aos autos. 

6. Agravo legal provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0017911-

15.2014.4.03.0000/SP – Julgado em 21/10/2016). 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO POR 

SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A DISSOLUÇÃO 

REGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DOS DEMAIS ATOS LIQUIDATÓRIOS PREVISTOS NO 

CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 

CARÁTER INFRINGENTE. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO 

PROVIDO. 

1. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o 

arquivamento do distrato social na Junta Comercial é apenas uma das etapas 

para a extinção da sociedade empresária. Após a formalização do distrato há 

que se seguir a liquidação da pessoa jurídica, ou seja, realização do ativo, 

pagamento do passivo e, eventualmente, partilha entre os sócios dos bens 

remanescentes da empresa, para poder ser decretado o fim da sua 

personalidade jurídica. Em outras palavras, o mero distrato social não 

representa a extinção da personalidade jurídica. Precedentes. 

2. Com a mera efetivação do distrato, ainda que devidamente registrado na 

Junta Comercial, sem quitação do passivo, e sem estar com a situação da 

sociedade regularizada perante o Fisco, o encerramento das atividades da 

empresa deve ser considerado irregular, pois não observado o procedimento 
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legal, o que configura infração à lei, viabilizando o redirecionamento da 

execução fiscal, cm fulcro no art. 135, inc. III, do CTN. 

3. Constatada na execução fiscal a ausência de bens da sociedade, 

dissolvida sem que tenha sido respeitado o processo legal de extinção, cabe 

o redirecionamento do executivo fiscal para os sócios gerentes para busca 

do pagamento do crédito. O sócio que detinha poderes de gestão tanto 

quando da ocorrência dos fatos geradores, como quando de sua dissolução 

irregular, deve ser incluído no polo passivo do executivo fiscal. 

4. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes. 

5. Decisão de fls. 73/74 reconsiderada, para dar provimento ao agravo de 

instrumento. Prejudicado o agravo legal de fls. 77/81. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0017509-

31.2014.4.03.0000/SP – Julgado em, 04 de junho de 2019). 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. 

ACOLHIMENTO. 

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, 

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento, bem assim corrigir erro material. 

2. O distrato social é apenas uma das etapas necessárias para a extinção da 

sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e 

pagamento do passivo; somente após tais providências é que será possível 

decretar a extinção da personalidade jurídica. 

3. Em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, estão presentes os pressupostos autorizadores para a inclusão do 

sócio no polo passivo da lide. 

4. Embargos de declaração acolhidos e agravo de instrumento provido. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

0030370-49.2014.4.03.0000/SP – Julgado em 16 de maio de 2018). 

 

 

Depois da pesquisa e do levantamento desses julgados, o que se constatou foi que, 

em uma expressiva maioria dos casos já reanalisados pelo TRF3 (em praticamente 70% 

deles), as decisões foram reformadas, mas apenas com o fundamento de que o distrato 

não comprova a dissolução regular e de que ele seria apenas o primeiro ato tendente a 

efetivar o encerramento da sociedade. As decisões acabam repetindo apenas o 

entendimento do STJ de que o distrato não prescinde da prova da efetiva liquidação dos 

haveres, ou seja, o que se viu foi a reforma da decisão apenas com base no julgamento do 

STJ, sem que tenha sido cumprida a determinação da Corte Maior de verificar, 

faticamente, se houve ou não o procedimento de liquidação em cada caso e como se deu. 

Especificamente no caso das microempresas e empresas de pequeno porte, em que 

existe dispositivo de lei que autoriza o encerramento das sociedades antes mesmo de 

liquidado o passivo, o entendimento é que, embora haja a dissolução sem o pagamento 

dos débitos tributários, o redirecionamento da execução deve seguir os moldes do artigo 

134, VII, e do artigo 135, III, do CTN. Porém, ao mencionar a possibilidade de aplicar a 

tais sociedades o artigo134, VII, do CTN, o STJ não faz alusão ao fato de que tal norma 
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seria aplicável, como já discutimos linhas atrás, apenas às sociedades de pessoas e passa 

a considerar válida a sua aplicação também a empresas de responsabilidade limitada, já 

que essas empresas podem ser constituídas sob essa forma (limitada), não sendo todas as 

microempresas e empresas de pequeno porte sociedades simples ou de responsabilidade 

ilimitada (MEI – microempresário individual –, por exemplo). 

Vejamos alguns julgados: 

 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

MICROEMPRESA. EXTINÇÃO REGULAR. INCLUSÃO DO SÓCIO-

GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º DA LC 

N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA. 

1. O art. 9º, § 4º, da LC n. 123/2006 não estabelece hipótese nova para o 

reconhecimento da responsabilidade tributária do sócio-gerente de micro e 

pequenas empresas, tratando tão somente da possibilidade de baixa do ato 

constitutivo da sociedade empresária e esclarecendo que a consumação desse 

fato não implica em extinção de eventuais obrigações tributárias nem da 

responsabilidade tributária. 

2. Esse dispositivo remete às hipóteses de responsabilidade tributária 

previstas nos artigos 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional. 

3. Enquanto a responsabilidade subsidiária de que trata o inciso VII do 

art. 134 do CTN está limitada ao patrimônio social que subsistir após a 

liquidação, a responsabilidade pessoal decorrente da aplicação do art. 135, 

III, do CTN não encontra esse limite, podendo o sócio responder 

integralmente pelo débito com base em seu próprio patrimônio, 

independente do que lhe coube por ocasião da extinção da pessoa jurídica. 

4. Na prática, em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena 

empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito 

contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do 

CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio 

recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da 

responsabilidade pelos débitos exequendos. Feita essa demonstração, se o 

nome do sócio não estiver na CDA na condição de corresponsável, caberá 

ao fisco comprovar as situações que ensejam a aplicação do art. 135 do 

CTN, a fim de prosseguir executando os débitos que superarem o crédito 

recebido em face da liquidação da empresa. 

5. Hipótese em que, considerada a situação fática descrita no acórdão a quo, a 

qual revela ter havido liquidação regular da pessoa jurídica, deve-se reconhecer 

a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, com base no art. 134, 

VII, do CTN. 

6. Recurso especial provido. (REsp 1591419/DF, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, DJe 26/10/2016) 
Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, em execução fiscal 

proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é 

possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio-gerente, com base 

na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar 

a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, 

em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos, 

como o demonstra o julgado assim ementado: 

INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO 

FISCAL. ART. 9º DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO 

CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 1. O art. 9º, § 4º, da LC n. 

123/2006 não estabelece hipótese nova para o reconhecimento da 

responsabilidade tributária do sócio-gerente de micro e pequenas 

empresas, tratando tão somente da possibilidade de baixa do ato 



122 

 

constitutivo da sociedade empresária e esclarecendo que a consumação 

desse fato não implica em extinção de eventuais obrigações tributárias nem 

da responsabilidade tributária. 

2. Esse dispositivo remete às hipóteses de responsabilidade tributária previstas 

nos artigos 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional. 

3. Enquanto a responsabilidade subsidiária de que trata o inciso VII do 

art. 134 do CTN está limitada ao patrimônio social que subsistir após a 

liquidação, a responsabilidade pessoal decorrente da aplicação do art. 135, 

III, do CTN não encontra esse limite, podendo o sócio responder 

integralmente pelo débito com base em seu próprio patrimônio, 

independente do que lhe coube por ocasião da extinção da pessoa jurídica. 

4. Na prática, em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou 

pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato 

redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade 

prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual 

insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em 

tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. 

Feita essa demonstração, se o nome do sócio não estiver na CDA na condição 

de corresponsável, caberá ao fisco comprovar as situações que ensejam a 

aplicação do art. 135 do CTN, a fim de prosseguir executando os débitos que 

superarem o crédito recebido em face da liquidação da empresa. 

5. Hipótese em que, considerada a situação fática descrita no acórdão a quo, a 

qual revela ter havido liquidação regular da pessoa jurídica, deve-se 

reconhecer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, com 

base no art. 134, VII, do CTN. 

6. Recurso Especial Provido. (REsp 1.591.419/DF, Rel. Ministro GURGEL 

DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/10/2016)  

Isto posto, com fundamento nos arts. 932, IV e V, do Código de Processo Civil 

de 2015 e 34, XVIII, b e c, e 255, I e III, do RISTJ, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao Recurso Especial, para permitir o redirecionamento 

do feito contra o sócio-gerente, com base na responsabilidade prevista no 

art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do 

patrimônio recebido por ocasião da liquidação para exonerar-se da 

responsabilidade pelos débitos exequendos. (RECURSO ESPECIAL Nº 

1.782.441 – SP – 2018/0313762-5 – Ministra Regina Helena Costa). 

 

Em outro julgado, temos: 

 

[...] Da tese de violação do art. 134 e 135 do CTN A responsabilidade tributária 

é regida pelo Capítulo V da Seção I do Código Tributário Nacional, por 

determinação do art. 146 da CF/1988, prevendo no seu art. 128 regra geral de 

responsabilização de terceiros: 

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo 

expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada 

ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do 

contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total 

ou parcial da referida obrigação. 

Não se tratando de hipótese de sucessão, a responsabilidade dos terceiros é 

regida segundo os arts. 134 e 135 do CTN, que dispõem: 

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 

obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos 

atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 

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

curatelados; 

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

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 
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V – o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo 

concordatário;  

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

devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu 

ofício; 

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de 

penalidades, às de caráter moratório. 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes 

ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 

privado. 

Se a extinção é regular, presume-se superavitária, razão por que o sócio 

responde subsidiariamente pelos débitos que deveriam ser computados 

por ocasião da liquidação da empresa, nos termos do art. 134, VII, do 

CTN, sob pena de locupletamento em desfavor do erário. 

Entretanto, nos casos em que comprovada a existência de infração da lei, 

do estatuto ou do contrato social, o sócio responderá pessoalmente nos 

termos do art. 135, III, do CTN. 

Importa mencionar que, no caso previsto no inciso VII do art. 134 do CTN, 

embora o sócio seja responsabilizado subsidiariamente pelo débito, a 

execução encontrará limite no patrimônio social que subsistir após a 

liquidação, enquanto que, na hipótese do art. 135, III, do CTN, o sócio 

responderá pessoal e integralmente pelo débito com base em seu próprio 

patrimônio, independente do que lhe coube por ocasião da extinção da 

pessoa jurídica. 

Na prática, em execução fiscal de sociedade empresária regularmente 

extinta, é possível o redirecionamento do feito contra o sócio, com base na 

responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe 

demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião 

da liquidação para, em tese, poder-se exonerar da responsabilidade pelos 

débitos exequendos. 

Feita essa demonstração, se o nome do sócio não estiver na CDA na condição 

de corresponsável, caberá ao fisco comprovar as situações que ensejam a 

aplicação do art. 135 do CTN, a fim de prosseguir executando os débitos que 

superarem o crédito recebido em face da liquidação da empresa. 

No caso dos autos, a Corte regional afastou a aplicação do art. 135 do CTN 

reconhecendo não ser hipótese irregular dissolução da sociedade. 

No entanto, aplicou a responsabilização dos sócios administradores com 

fundamento no art. 134 do CTN por entender configurada, diante da 

impossibilidade de se exigir o cumprimento da obrigação do contribuinte 

responsável (dissolvido regularmente), hipótese de responsabilização de 

terceiros (art. 134, VII do CTN) com relação direta com os atos 

ensejadores da obrigação. 

Considerada a situação fática descrita no acórdão a quo, a qual revela ter 

havido liquidação regular da pessoa jurídica e, por isso, nos remete à hipótese 

do art. 134, VII, do CTN, não merece conhecimento o recurso especial, tendo 

em vista que a conclusão do acórdão recorrido deriva da análise do conjunto 

fático-probatório dos autos. 

Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre 

a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é 

vedado no âmbito do recurso especial nos termos da Súmula 7 do STJ. 

Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, 

CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. 
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Devemos notar que a posição adotada pelo STJ quanto à interpretação a ser dada 

ao artigo 134, VII, do CTN, no sentido de que poderia essa norma ser utilizada para as 

sociedades limitadas (em geral), passa a dar suporte à aplicação imediata do artigo 1.110 

do Código Civil também às dívidas tributárias, e, como vimos, tal regra, sem uma conexão 

de suporte em regra tributária, aplicar-se-ia aos créditos apenas de natureza privada e, em 

princípio, só por analogia poderia ser estendida aos débitos de natureza tributária, salvo 

nos casos especificamente citados quando da análise das hipóteses-problemas (artigo 134, 

III, por exemplo). A hipótese trazida no acórdão reflete justamente essa situação (alinhada 

no artigo 1.110 do CC): a de que o sócio somente responderia até o limite do patrimônio 

social existente após a liquidação e eventualmente distribuído aos sócios e não poderia 

ser alcançado em seu patrimônio pessoal, senão em virtude de ter praticado uma das 

hipóteses previstas no artigo 135, III, do CTN, in verbis:.“a responsabilidade subsidiária 

de que trata o inciso VII do art. 134 do CTN está limitada ao patrimônio social que 

subsistir após  a   liquidação, a responsabilidade  pessoal  decorrente  da aplicação do 

art. 135, III, do CTN não encontra esse limite, podendo o  sócio responder integralmente 

pelo débito com base em seu próprio patrimônio, independente do que lhe coube por 

ocasião da extinção da pessoa jurídica”.  Tal entendimento é exatamente o que 

estabelece a regra do artigo 1.110 do CC, já analisada anteriormente. 

Todavia, como vimos em nosso estudo, a norma do artigo 134, VII, do CTN, salvo 

melhor juízo, aplica-se apenas às sociedades em que a responsabilidade é ilimitada, ou 

seja, onde o patrimônio do sócio já responderia, ilimitadamente, pelas dívidas da pessoa 

jurídica pela própria natureza dessas sociedades. 

Esse entendimento não é novo, pois, antes mesmo da promulgação da 

Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal já entendia dessa forma. À guisa de 

exemplo, trazemos um julgado dos idos de 1982 daquela Corte, RE 96.607-2 RJ Relator 

Ministro Soares Muñoz (27/04/82), no qual inclusive é citada jurisprudência, 

demonstrando esse fato: 

 

Não se aplica, no entanto, à sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada o artigo 134 do Código Tributário Nacional, porque, ainda que 

doutrinariamente a sociedade por quotas de responsabilidade limitada 

possa ser considerada como sociedade de pessoas, não se elimina com isso 

o traço que a lei e a doutrina lhe conferem de sociedade em que a 

responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do capital social 

(RE 80.249, Relator Ministro Leitão de Abreu, RTJ 76/599 e RE 85826, 

Ministro Thompson Flores RTJ 89/942)  
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Incide, no entanto, sobre o diretor, gerente ou sócio da sociedade por quotas 

de responsabilidade limitada o artigo 135, itens I e III, se o crédito tributário 

resulta de ato praticado por qualquer deles com excesso de poder, infração de 

lei ou contrato social ou do estatuto. 

 

No mesmo sentido, encontramos o RE 91.096-4 de relatoria do Ministro Cunha  

 

[...] Não se trata de saber se a sociedade por cotas de responsabilidade limitada 

é de pessoa ou de capital, matéria controvertida, mas se em uma sociedade 

dessa forma, que tem seu capital integralizado, seus sócios são ou não 

responsáveis pelas dívidas sociais. E a resposta só pode ser negativa. A 

sociedade por cotas de responsabilidade limitada caracteriza-se pelo fato da 

irresponsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade, quando seu capital 

está integralizado. 

Por isto é que Aliomar Baleeiro, com sua autoridade de grande especialista em 

matéria tributária, escreveu: “Sociedade de pessoas, no art. 134 do CTN, são 

as em nome coletivo e outras, que não se enquadram nas categorias de 

sociedade anônima ou de cotas de responsabilidade limitada” (Direito 

Tributário, p. 434). 

É que, como afirmamos, por princípio e por disposição legal, na sociedade por 

cotas de responsabilidade limitada o sócio só é responsável até o valor do 

capital, e, assim, uma vez este integralizado, cessa qualquer 

responsabilidade.  

 

           Em outra decisão, agora do Ministro Luiz Fux, no REsp 76192515, ele assim se 

manifesta:     
 

[...] De fato, o respeito à separação da pessoa jurídica da pessoa dos sócios que 

a compõem é preceito basilar que não pode e nem deve ser indevidamente 

violado, pena de se desconhecer as prescrições normativas que regulam, em 

particular, o direito empresarial. 

A concessão de privilégios materiais e processuais inesgotáveis para o Fisco 

em detrimento dos direitos dos contribuintes não pode subsistir num 

ordenamento jurídico que prima pela preservação dos princípios e garantias 

constitucionais, merecendo limitação, senão por meio das leis ordinárias, que 

conflitam em premente constância, ao menos pela Constituição Pátria.  

 

Portanto, como demonstramos em nossas hipóteses-problemas, a doutrina e o 

próprio STF entendem ser inaplicável o artigo 134, VII, do CTN às sociedades limitadas, 

porque tal artigo somente se referiria às sociedades nas quais a responsabilidade sobre os 

débitos tributários fosse ilimitada, quando então o patrimônio pessoal dos sócios, pela 

própria natureza da sociedade constituída, responde pelos débitos.  

Assim, não existindo norma tributária que possibilite a aplicação do artigo 1.110 

do CC como veículo passível de ser utilizado para a cobrança também de créditos de 

natureza tributária, faltaria, então, norma própria que sustentasse esse entendimento do 

STJ, como resolvido nas hipóteses-problemas.  

E mais: em relação à possibilidade de alargamento das normas tributárias para 

criar novas hipóteses de responsabilidade tributária, o STJ segue o entendimento 

about:blank
about:blank
about:blank
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proferido no RE nº 562.276, já mencionado em nosso estudo, em que, sob o regime da 

repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma jurídica 

– ou a sua interpretação – sem causa legítima não pode criar nova espécie de 

responsabilização patrimonial de terceiro, por débito da pessoa jurídica. Citamos como 

exemplo o REsp 1.752.203 – SP, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 11 

de fevereiro de 2019: 

 

Trata-se de recurso especial interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fulcro na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região assim ementado (e-STJ fls. 183/184): 

DIREITO CONSTITUCIONAL - LIVRE INICIATIVA - NORMA E 

INTERPRETAÇÃO: QUESTÃO CONSTITUCIONAL - SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL: RE 562276, PLENÁRIO, SOB O REGIME DE 

REPERCUSSÃO GERAL - EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA - REGISTRO DO DISTRATO SOCIAL, NA JUNTA 

COMERCIAL - RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE SÓCIO E 

ADMINISTRADOR: IMPOSSIBILIDADE. 

1. No RE 562276, sob o regime da repercussão geral, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma jurídica - ou a sua 

interpretação -, sem causa legítima, não pode criar nova espécie de 

responsabilização patrimonial de terceiro, por débito da pessoa jurídica. 

2. Dissolução, liquidação e extinção da empresa são institutos distintos. 

3. A dissolução é causa de modificação da exploração da atividade empresarial. 

Até a sua ocorrência, a empresa tem, como função, o lucro. Depois, "negócios 

inadiáveis, vedadas novas operações" (artigo 1.036, "caput", do Código Civil). 

4. A liquidação é o encontro de contas entre o ativo e o passivo e a atribuição, 

a cada qual - inclusive aos sócios, se positivo o saldo -, segundo o título 

jurídico, da parte cabível. 

5. Ocorrida a dissolução, com o registro do distrato social, na Junta Comercial, 

a credora, com privilégio no concurso de créditos, legitimidade para a 

execução judicial forçada e foro privativo, tem o direito de expropriação do 

patrimônio da empresa, seja realizada, ou não, a liquidação societária. 

6. Afronta a decisão plenária do Supremo tribunal Federal a pretensão à criação 

de novo modo de responsabilidade tributária, com a expropriação, pela 

credora, do patrimônio de sócio ou administrador, porque a sociedade 

empresária praticou o ato lícito da dissolução. 

7. O artigo 9°, da Lei Complementar n°. 123/2006, deve ser interpretado em 

harmonia com o artigo 135, do Código Tributário Nacional 

8. Agravo de instrumento improvido. 

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 206/213). 

Nas suas razões, a parte recorrente aponta violação do art. 135 do Código 

Tributário Nacional, do art. 10 do Decreto n. 3.708/19 e do art. 158 da Lei n. 

6.404/78. 

Para tanto, sustenta que é possível o redirecionamento de execução fiscal de 

dívida ativa de natureza não tributária, com base em dissolução irregular da 

sociedade. 

Ademais, entende que o registro de distrato na Junta Comercial não tem o 

condão de afastar a dissolução irregular certificada pelo Oficial de Justiça. 

Sem contrarrazões (e-STJ fl. 254). Juízo positivo de admissibilidade pelo 

Tribunal a quo (e-STJ fls. 255/260). Passo a decidir. 

Inicialmente, cumpre destacar que "aos recursos interpostos com fundamento 

no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) 

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo 

CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 
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Considerado isso, verifico que a irresignação recursal merece prosperar. 

Com efeito, o Tribunal de origem afastou a possibilidade de redirecionamento 

da Execução Fiscal, descaracterizando a dissolução irregular em razão de haver 

registro, na Junta Comercial, do distrato social, senão, vejamos (e-STJ fls. 

177/180): 

No caso concreto, a observância das normas constitucionais e de sua 

interpretação, pelo Supremo Tribunal Federal, não permitem que o patrimônio 

da pessoa física possa responder pelo débito da sociedade empresária. 

[...] A propósito da dissolução da empresa, parece relevante consignar que o 

fato do empresário não registrar o distrato social, na repartição 

competente - porque não tem recursos econômicos, assistência contábil ou 

por saber que a livre iniciativa não pode ser condicionada pela 

responsabilidade solidária sem causa, segundo o Supremo Tribunal 

Federal -, não é causa de imposição de responsabilidade solidária, pelo 

débito da pessoa jurídica. 

Não há lei a dizer que, na ausência de formalização do distrato social, o 

sócio e o administrador respondem pessoalmente pela dívida da empresa. 

Isto já seria o suficiente para concluir que, quando o distrato social é 

objeto de registro na Junta Comercial, o sócio e o administrador, pela 

prática de ato lícito, não podem ser submetidos a consequência de ato 

ilícito. 

O novo Código Civil - artigo 1.034, inciso II - preceitua que a inexequibilidade 

do fim social da empresa é causa de dissolução judicial. 

Mas não obriga o sócio - único com interesse legítimo - a propor a ação, 

ocorrida a causa de dissolução. 

No caso de inexequibilidade do fim social, por dificuldades econômicas, o que 

interessa ao País é manter a empresa em condições de operação no futuro. 

A Constituição e a lei não impõem o fechamento da empresa, em caso de 

dificuldade financeira. 

A empresa que mantém os registros burocráticos, mas não explora a atividade 

comercial, não pode sofrer qualquer sanção. Muito menos podem responder, 

pelas dívidas dela, os seus sócios e administradores, porque praticado o ato 

lícito de registro do distrato social, na Junta Comercial. Seja como for, 

dissolução e liquidação são institutos distintos. No caso concreto, houve 

dissolução da empresa, com registro do distrato social na Junta Comercial (fls. 

100). Trata-se de fato neutro, para a fase de liquidação, se instaurada. 

É certo que, por ora, a empresa executada cessou a busca pelo lucro. 

O Conselho, credor, não tem interesse legítimo, em relação a este fato. O que 

lhe cabe é diligenciar, em relação aos supostos ativos da sociedade empresária. 

O Conselho tem privilégio, na execução judicial forçada. 

Foro privativo. Mas não pode afrontar a Constituição, segundo a interpretação 

do Supremo Tribunal Federal. O artigo 9º, da Lei Complementar nº. 123/2006, 

deve ser interpretado em harmonia com o artigo 135, do Código Tributário 

Nacional. 

Não há prova da prática de atos com excesso de poder ou infração de lei ou 

contrato social, motivo pelo qual é indevido o redirecionamento do executivo 

fiscal. 

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça entende que "o distrato social é apenas 

uma das etapas necessárias para a extinção da sociedade empresarial. É 

necessária a posterior realização do ativo e pagamento do passivo; somente 

após tais providências é que será possível decretar a extinção da personalidade 

jurídica" (REsp 1.650.347/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda 

Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Portanto, tendo em vista que 

a averbação do distrato social não tem o condão de afastar a dissolução 

irregular da empresa, torna-se necessária a análise do preenchimento dos 

demais requisitos para o redirecionamento da execução fiscal (REsp 

1.734.646/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 

05/06/2018, DJe 13/06/2018). 

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU 

PROVIMENTO ao recurso especial, para anular o acórdão recorrido, a fim de 
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que outro seja proferido em seu lugar, com análise dos demais requisitos para 

o redirecionamento pretendido pela recorrente. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 11 de fevereiro de 2019. MINISTRO GURGEL DE FARIA 

Relator 

 

Assim, verifica-se que a posição do STJ quanto à aplicação do artigo 134, VII, do 

CTN também às sociedades limitadas está dissonante da posição encontrada nas respostas 

das hipóteses-problemas segundo a doutrina e também em relação ao entendimento do 

STF, como acima demonstrado. 

Por outro lado, não encontramos em nossa pesquisa acórdãos que discutissem a 

aplicação propriamente dita do artigo 1.110 do CC aos casos de liquidação irregular com 

base em alguma regra tributária de responsabilidade. Há apenas menção dispondo sobre 

a sua aplicação, de maneira genérica, sem, contudo, mencionar qual a sua relação e 

embasamento com as normas gerais de direito tributário que constam do CTN, como 

abaixo demonstramos: 

 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 

MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 435 DO 

STJ. PENHORA DE TÍTULO SOCIAL DE CLUBE 

RECREATIVO/DESPORTIVO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE LEGAL DE 

IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA 

1. “É obrigação dos gestores das empresas m.anter atualizados os respectivos 

cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos 

estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A 

regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a 

sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e 

formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos 

do Código Civil de 2002 – onde é prevista a liquidação da sociedade com o 

pagamento dos credores em sua ordem de preferência – ou na forma da Lei n. 

11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza 

infração à lei” (Resp 1.371.128/RS, repetitivo, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, Dje 17/09/2014). 

2. Nos termos da Súmula 435 do STJ, “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”. 

3. Hipótese em que o Tribunal de Justiça consignou que o oficial de justiça não 

localizou a sociedade empresária executada no endereço fornecido, a qual 

parou de exercer suas atividades sem a regular baixa nos órgãos competentes, 

situação que evidencia a dissolução irregular da sociedade empresária e 

autoriza o redirecionamento ao sócio-gerente. 

4. O art. 649 do CPC/1973 não contém hipótese de impenhorabilidade de 

títulos sociais de clubes recreativos/desportivos, razão pela qual, com apoio na 

Súmula 284 do STF, o recurso especial não pode ser conhecido quanto ao tema. 

5. Considerado o fato de o agravo interno se insurgir contra entendimento 

jurisprudencial sumulado e firmado em recurso repetitivo, bem como veicular 

alegação de violação de norma legal que, à evidência, não favorece a pretensão 

da parte executada, forçosa a aplicação de multa processual, nos termos do § 

4º do art. 1.021 do CPC/2015 (5% do valor atualizado da causa). 
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6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa processual.” (AgInt no 

AREsp 716.351/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 06/03/2018, Dje 18/04/2018). 

  

 

Mas, ainda que se pudesse considerar que o descumprimento do procedimento de 

liquidação estabelecido na forma dos artigos acima citados pelo Acórdão pudesse ser 

considerado como infração à lei, tal infração levaria à aplicação do artigo 135, III, do 

CTN, responsabilizando-se os sócios gerentes pelo pagamento do tributo.  

Todavia, o artigo 135, III, do CTN implica a responsabilidade ilimitada do 

sócio/administrador, ou seja, responde ele com seu patrimônio, sem limite, pelo valor 

integral do tributo devido. Entretanto, a regra do artigo 1.110 do CC impõe limites sobre 

essa responsabilidade, sendo que a responsabilidade é extensível a qualquer dos sócios, e 

mais, é limitada ao patrimônio que foi distribuído. Se não houve bens distribuídos, 

embora pudesse haver a liquidação irregular e ela ser considerada ato ilícito, não há direito 

ao pagamento, justo porque, nas sociedades limitadas, a responsabilidade está adstrita ao 

montante do capital social que foi distribuído aos sócios. Sendo assim, ainda que se 

pretendesse dizer que a infração foi cometida, para aplicação da regra do artigo 135, III, 

do CTN, a regra societária limita a responsabilidade ao total de bens que foram 

distribuídos aos sócios em apuração de haveres. Essa situação não é analisada nos 

acórdãos, e não se tem resposta para esse dilema: embora a regra do artigo 135, III, do 

CTN pudesse ser invocada, dado que houve prática de ato ilícito por parte do sócio, assim 

entendido esse ilícito como sendo a liquidação irregular da sociedade, poderia ele 

responder de maneira ilimitada, quando a regra societária que dá o embasamento legal 

para se imputar a existência do ilícito limita essa responsabilidade patrimonial? Não 

obtivemos nos acórdãos uma solução para essa questão. 

Além disso, existem acórdãos que entendem que a dissolução regular da sociedade 

procedida com o registro do distrato na JUCESP caracteriza a boa-fé dos sócios 

administradores, que deram conhecimento a terceiros do referido ato, e que, nesse caso, 

não há como aplicar a norma do artigo 135, III, do CTN por não se presumir a 

responsabilidade objetiva do sócio administrador, mormente quando este dá publicidade 

do ato de extinção da sociedade. Vejamos: 

 

No caso dos autos, não há comprovação da prática de omissões por parte 

dos sócios administradores, até porque realizaram o ato de encerramento 

junto ao órgão competente. Ainda, não há demonstração de que algum sócio 

tenha, pessoalmente, realizado intervenções junto com a pessoa jurídica. 
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O distrato social não exime a devedora do cumprimento de seu dever legal 

de pagar o tributo devido, uma vez que, mesmo dissolvida, a obrigação 

subsiste e pode ser cobrada. Entretanto, embora exista débito, não há causa 

para a responsabilização do sócio que procedeu ao encerramento de 

maneira regular e deu publicidade a esse ato. 

Em verdade, a realização do registro junto a JUCESP demonstra boa-fé dos 

gestores em encerrar as atividades da pessoa jurídica, alertando a terceiros 

sobre a impossibilidade de firmar compromissos com a sociedade. 

Portanto, deve a credora buscar o adimplemento das dívidas deixadas em 

aberto, porém, não pode se valer do redirecionamento da execução fiscal 

para isso, vez que no caso não se mostra presente a responsabilidade 

objetiva dos sócios-administradores. 

Portanto, inaplicável ao caso os art. 51, 1.033 e 1.102 do Código Civil, eis que 

as normas de direito tributário são previstas por lei complementar, estando 

delineado o redirecionamento no art. 135 do CTN e tendo em vista a 

responsabilidade subjetiva dos sócios-administradores, a qual resguarda a 

relação de pessoalidade entre o ilícito (má gestão) e a consequência (débito). 

Desse modo, não restando comprovada a dissolução irregular da agravada, 

injustificável o redirecionamento da execução na pessoa do sócio, pois 

ocorreu a comunicação do encerramento da sociedade ao órgão 

competente (Junta Comercial), nos termos da Súmula n. 435 do C. STJ. 

[grifo nosso]  

Em consequência, acolher a pretensão recursal, para reputar que houve 

dissolução irregular da pessoa jurídica executada, o que viabilizaria o 

redirecionamento da execução fiscal contra seus sócios-gerentes, requer o 

revolvimento do acervo fático-probatório, providência interditada em sede de 

recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.752.249 – SP (2018/0165785-8)) 

 

Veja-se que o acórdão acima discute, inclusive, a impossibilidade de aplicação 

das normas societárias para alargarem a responsabilidade tributária que vem instituída em 

lei complementar, o que está conforme o entendimento discutido em nossas hipóteses, 

sobre a possibilidade ou não de aplicação do artigo 1.110 do CC às dívidas tributárias 

sem uma norma tributária de caráter complementar que lhe desse suporte. 

Por esse motivo, não nos parece possível a aplicação indiscriminada do artigo 134, 

VII, do CTN a todo e qualquer tipo societário, especialmente em se tratando de sociedade 

empresária constituída sob a modalidade de responsabilidade limitada. 

Também não há discussão sobre o conceito de “credor não satisfeito”, criado pela 

legislação societária, nem discussão sobre o fato de a lei autorizar a existência de credores 

não satisfeitos após a liquidação encerrada, o que faria com que a dissolução não pudesse 

ser considerada irregular, mas o que se consideraria irregular seria a liquidação (enquanto 

um dos procedimentos da dissolução da sociedade tomada no sentido amplo do termo). 

Outro ponto importante: a figura do liquidante como pessoa responsável 

justamente pela liquidação dos ativos e passivos da sociedade, que pode ser ou não figura 

distinta dos sócios, sendo inclusive um terceiro contratado para exercer esse cargo em 

nome dos sócios, não é objeto de análise e de responsabilização, quase como se as 
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decisões partissem da premissa de que o liquidante necessariamente seria sócio ou 

administrador da sociedade. 

Não encontramos sequer um julgado que tenha adentrado a responsabilidade desse 

gestor de patrimônio de terceiros, que seria talvez muito mais facilmente 

responsabilizável, já que é ele o responsável pelo procedimento da liquidação, sem 

necessidade de se perquirir o administrador em si, pois sua responsabilidade é plasmada 

em dois artigos claros e de completude ampla: artigo 134, III, e artigo 135, I, do CTN.  

Nesse sentido, as discussões havidas intentam apenas analisar a responsabilidade 

do administrador sob a ótica do artigo 135, III, do CTN e questionar se ele foi o 

responsável pela dissolução irregular da sociedade ou se apenas foi administrador no 

período em que o fato gerador foi praticado pela sociedade, sendo, portanto, a pessoa a 

quem deveria caber a responsabilidade tributária nesse caso. Nenhuma discussão se 

evidencia sobre ser o tributo devido fruto de fato gerador praticado pelo liquidante, 

enquanto decorrente, por exemplo, da venda dos ativos da sociedade, a qual seria 

absolutamente distinta daquela em que o fato gerador se tenha dado quando ainda estava 

ativa. 

Portanto, da análise da jurisprudência acima relatada, chega-se à conclusão de que 

muitas questões não são analisadas com profundidade e, assim, não há julgamento sobre 

pontos importantes. 

O simples fato de não haver uma posição mais aprofundada do que seria 

liquidação irregular e de não se saber ao certo se esse fato é considerado ato ilícito – e, se 

sim, por que motivo – faz que haja muita dúvida acerca de qual é, de fato, o entendimento 

da Corte sobre o tema.  

Ao final também não se sabe ao certo se a Corte está criando uma nova hipótese 

de dissolução irregular, quando em verdade ela não o é, conceitualmente falando, 

tampouco se sabe se o arquivamento do distrato na Junta Comercial, com a baixa nas 

repartições públicas da inscrição da sociedade, é, de fato, o distrato como ato único, 

correspondente à dissolução em sentido amplo, ou se é o distrato considerado como ato 

inicial do procedimento de dissolução, aqui em sentido estrito. De maneira genérica, o 

que se percebe é que os julgados não tecem nenhum esclarecimento sobre isso e partem, 

em regra, da premissa de que seria ato inicial (sentido estrito), sem justificar tal 

entendimento e posição nas provas produzidas nos autos. 

O fato de serem algumas decisões proferidas a favor da Fazenda para fazer voltar 

os processos para a instância inferior a fim de que sejam averiguadas as provas da 
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liquidação e de como foi feita, para se verificar a sua regularidade ou não, já demonstra 

que o que existe é a presunção iuris tantum de “dissolução irregular”, que apenas inverterá 

o ônus da prova, fazendo caber agora ao administrador ou aos sócios redirecionados 

comprovar a sua inocência em relação à liquidação irregular. 

Se em relação à Sumula 435 do STJ as decisões têm admitido o redirecionamento 

sem questionar a culpabilidade do administrador, apenas havendo dúvidas ainda sobre 

qual administrador será responsabilizado, se aquele que exercia esse cargo no momento 

da dissolução irregular, se aquele que exercia tal mister na data da prática do fato gerador, 

na dissolução irregular por força de liquidação irregular, tal culpabilidade não é 

instantânea. Ainda há necessidade de constatar as bases da liquidação irregular e de saber 

se, de fato, ela ocorreu e quem a praticou. 

Assim o que verificamos, previamente, é que a jurisprudência ainda está sendo 

construída e não está sendo fundamentada em doutrina e legislação, mas muito mais no 

casuísmo, utilizando-se de maneira não técnica de conceitos e artigos de lei onde estes 

não se aplicam ou onde não poderiam ter sua aplicação estendida, como, por exemplo, o 

artigo 134, VII, do CTN. 

Como acima mencionamos, não há uma investigação, ainda que superficial, nos 

acórdãos analisados que faça menção ao artigo 134, III, do CTN ou ao artigo 135, I, do 

CTN para dar suporte a uma eventual responsabilização do liquidante, dado que, 

comprovada a dissolução irregular, seria ele o responsável pelo ato irregular, como vimos 

no decorrer do nosso trabalho e nas respostas às hipóteses-problema sugeridas para nosso 

estudo. A imputação da responsabilidade ao liquidante seria, talvez, muito mais simples 

de ser feita, dado o fato que não demandaria prova de dolo, mas de culpa (intervenção no 

ato que teria sido irregular – liquidação; e omissão – falta de pagamento do tributo, 

especialmente se este decorre de sua gestão).   
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5 CONCLUSÃO 

 

Como se demonstrou neste trabalho, existe uma grande divergência entre a 

posição doutrinária e a posição do STJ quanto ao que se deve interpretar por “dissolução 

irregular” nos casos em que, após o registro do distrato na Junta Comercial e a baixa da 

inscrição da sociedade nas repartições públicas competentes, é efetuado, pelo fisco, 

lançamento de tributo de ofício.  

De acordo com a doutrina, a existência de “credores não satisfeitos”, e aqui inclui-

se também o fisco, não contamina a dissolução/extinção da sociedade, mas apenas a 

liquidação, que passa a ser considerada irregular e, nesse caso, apenas para o fim de 

obrigar os sócios a responder no limite patrimonial total do que foi a eles distribuído (de 

maneira irregular) como resultado da liquidação (artigo 1.110 do CC). E isso tem uma 

razão de ser: o patrimônio a eles distribuído seria ainda da sociedade e não poderia ter 

sido entregue aos sócios como resultado da liquidação sem o pagamento dos débitos, 

ainda que só posteriormente “reclamados” e lançados”. Ao menos em tese, na falta de 

ativos a eles distribuídos, os créditos tardios deixariam de ser pagos por extinção do 

sujeito passivo da obrigação – a sociedade –, dado que a responsabilidade patrimonial dos 

sócios não vai além do limite do capital social por eles integralizado, conforme determina 

a legislação em vigor.  

Todavia, conforme se verificou da análise das decisões do STJ, aquela Corte não 

segue o mesmo entendimento da doutrina, pois já sedimentou jurisprudência no sentido 

de que: 

a) O distrato é apenas um dos procedimentos (o primeiro) para se encerrar 

regularmente a sociedade, e não prescinde da prova de que houve liquidação 

dos haveres de maneira regular; 

b) A simples existência de débito tributário não pago, ainda que lançado 

posteriormente ao arquivamento do distrato, já é fato presuntivo de 

dissolução irregular, porque a liquidação não teria sido realizada da maneira 

determinada pela legislação, que autoriza o encerramento da liquidação 

somente após o pagamento de todos os credores; 

c) A “liquidação irregular” causa a “dissolução irregular”, e esta, por sua vez, 

é ato ilícito a ensejar a aplicação do artigo 135, III, do CTN. 
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Partindo-se dessas premissas, ainda que entendamos que a posição doutrinária 

deveria prevalecer e a do STJ (acima) deveria ser revista, a seguir na linha da 

jurisprudência atual, constata-se que a prova de como foi feita a liquidação, no momento 

do encerramento e extinção da sociedade, é fundamental para atestar se realmente se deu 

ou não a dissolução irregular e se, de fato, ela pode gerar o efeito pretendido e já 

sedimentado pelo STJ, pois, para a Corte, a existência de débito lançado posteriormente 

ao encerramento da sociedade (distrato) gera a presunção (iuris tantum) da irregularidade 

da liquidação e, por consequência, da própria dissolução. Em suma, o STJ, ao entender 

que a dissolução foi irregular pela presunção de que houve a liquidação irregular, leva à 

necessidade de comprovar que a liquidação foi regular para chegar à conclusão de que, 

de fato, a dissolução foi regular. 

Como o STJ não reanalisa provas, a verificação e valoração desses fatos deve ser 

feita nas instâncias inferiores, especialmente no Juízo de Primeiro Grau. Porém, a 

primeira dificuldade que encontramos nessa necessária análise das provas para 

desconstituir aquela presunção (dissolução irregular) é que, na maioria das decisões que 

foram reformadas pelo STJ, no sentido de determinar que os tribunais de origem revissem 

o quanto julgado e verificassem como foi feita a liquidação de haveres, para então decidir 

pelo redirecionamento ou não da execução, esses tribunais não fizeram a verificação e 

análise de prova.  

No caso específico do TRF379, que representa a maior incidência de casos de 

decisões anuladas pelo STJ para esse fim, viu-se que esse tribunal se restringiu, na maioria 

dos casos, a simplesmente reproduzir o entendimento do STJ acima mencionado, ou seja, 

a admitir a presunção de dissolução irregular pela liquidação irregular (falta de pagamento 

de todos os credores antes de extinta a sociedade), porém sem efetuar a necessária 

verificação a fim de saber se tal presunção se sustenta ou não com base na análise de 

como ela (liquidação) foi feita. E pior: muitas decisões se utilizaram, para justificar o 

redirecionamento, inclusive, da Súmula n. 435 do STJ, estendendo sua aplicação para 

casos distintos e situações fáticas absolutamente diversas80, ou seja, a dissolução foi 

 
79 O TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) foi entre todos os Tribunais Regionais Federais o que 

mais teve julgamentos anulados pelo STJ para esse fim e, por esse motivo, as suas decisões é que foram 

analisadas para verificar o cumprimento do quanto foi a ele determinado (pelo STJ). 
80 Isso porque a Súmula n. 435 trata de casos em que a empresa não foi localizada quando procurada em 

sua sede, e que a sua eventual mudança de endereço não foi comunicada ao fisco, em evidente embaraço à 

cobrança do crédito tributário exigido. Todavia, nas hipóteses que deveriam ser analisadas por aquele 

tribunal, as empresas já não funcionavam no local porque tinham encerrado suas atividades e tal fato já haia 

sido comunicado não só à Junta Comercial, com o registro do distrato, como ao próprio fisco, na medida 

em que deram baixa de suas inscrições também perante as autoridades fiscais competentes. Em suma, o 
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considerada irregular e o redirecionamento foi admitido pelo TRF3 com base em hipótese 

absolutamente distinta, pois obviamente a sociedade não mais se encontraria no local de 

sua sede porque já havia sido previamente extinta, tendo tal fato, inclusive, sido 

comunicado ao próprio fisco. 

Conclui-se, portanto, que a determinação do quanto decidido pelo STJ não está 

sendo cumprida pelas instâncias inferiores. O TRF3, ao não analisar como foi feita a 

liquidação e admitir, pura e simplesmente, que a existência de débitos, ainda que lançados 

posteriormente ao registro do distrato, tem como consequência a dissolução irregular da 

sociedade pela simples existência de credores não satisfeitos, torna a presunção iuris 

tantum da irregularidade da dissolução uma certeza. Assim, a existência de “credores não 

satisfeitos”, ao contrário do que entende a doutrina, tem como consequência direta o 

reconhecimento da irregularidade da dissolução propriamente dita, sendo esta 

considerada como ato ilícito, e não tem apenas o condão de gerar a sua presunção, passível 

de prova em contrário. 

Como resultado dessa prática, tem-se um grave prejuízo ao contraditório e à ampla 

defesa, pois a prova efetiva dos fatos, que são de suma importância para permitir ou não 

a responsabilização de terceiros, não está sendo nem feita nem analisada. Isso torna a 

presunção da irregularidade da dissolução não mais algo que deva ceder à prova em 

contrário, ou algo que inverta o ônus da prova para aquele a quem se pretenda redirecionar 

a execução, mas um fato incontroverso e, como tal, passível de já permitir o 

redirecionamento da execução. 

Por outro lado, a divergência de entendimento sobre o que deve ser considerado 

dissolução irregular pelo STJ, que, como dissemos, não parece ser a posição acertada 

segundo nosso entendimento, acarreta uma grave consequência para as pessoas citadas 

no artigo 135, III, do CTN. Isso porque os tribunais têm decidido, nesse caso, pela não 

aplicação da Súmula n. 430 do STJ, uma vez que o “ato ilícito” em questão, que atrai a 

aplicação do artigo 135, III, do CTN para possibilitar o redirecionamento da execução, 

passa a ser não mais a falta de pagamento do tributo (que estaria abarcada pela referida 

súmula como motivo excludente do redirecionamento da execução), mas, sim, a 

dissolução da sociedade de maneira irregular, isto é, sem a liquidação de todos os seus 

débitos, o que, a nosso ver, deve ser revisto.  

 
TRF3 acaba adotando posição de que se trataria também de dissolução irregular, neste caso, porque a 

empresa não foi localizada pelo fisco, quando, em verdade, em uma situação de baixa da empresa, está 

pressuposto que a “não localização” ocorreria. 
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Assim, a atual jurisprudência, da forma como está sendo amalgamada, gera uma 

responsabilidade patrimonial tributária, no mínimo, mais gravosa do que aquela que a 

própria lei societária prevê e que não seria passível de ser abarcada pelo artigo 135, III, 

do CTN se não se considerasse tal fato – dissolução irregular/liquidação irregular – como 

ato ilícito. 

Outro ponto importante, notado no decorrer da pesquisa, é que as Cortes não 

valoram o fato de ter havido a baixa da inscrição da sociedade junto às autoridades fiscais 

competentes, ou seja, o fato de ter havido a efetiva comunicação e requerimento expressos 

dos sócios (liquidante ou administrador) à época para o encerramento regular da 

sociedade. São raros os acórdãos que se pronunciam sobre ela e que lhe dão valor 

probatório de boa-fé do administrador para questionar o redirecionamento pretendido e, 

com base nisso, não autorizá-lo. Embora seja um fato pouco analisado pelos tribunais, 

essa discussão (baixa regular) deve ser enfrentada, pois é muito importante, inclusive, não 

só para realizar o devido distinguish relativamente aos casos analisados pela Súmula n. 

435 do STJ, mas, principalmente, para valorar o dolo que se entende necessário existir 

para aplicar o artigo 135, III, do CTN aos administradores. 

Esse fato – baixa da inscrição a ser realizada e autorizada pela autoridade fiscal – 

torna a questão da irregularidade da liquidação, no mínimo, questionável, e isso porque: 

a) o ato de baixa da inscrição da sociedade teve o conhecimento prévio da própria 

autoridade fiscal, de cuja verificação depende sua autorização; b) se a baixa é autorizada, 

o fisco não só teve o conhecimento prévio do pedido como, principalmente, a 

oportunidade de fiscalizar a empresa e de saber como foi feita a liquidação, bem como de 

lançar e cobrar eventuais tributos devidos e não pagos até aquela data; e finalmente c) é 

dever da autoridade fiscal realizar a fiscalização da empresa no ato de seu encerramento, 

embora possa fazê-lo posteriormente, dentro do prazo decadencial dos tributos.  

Embora a autoridade possa utilizar-se do prazo decadencial para lançar o tributo, 

conforme a legislação tributária prevê (artigos 150, § 4º, e 173, I, do CTN), pelo dever de 

ofício de zelar pelas receitas públicas – crédito tributário –, parece-nos que haveria uma 

obrigação, se não legal, no mínimo moral, de fiscalizar, para não se alegar a própria 

ineficiência funcional depois, pois, nesse momento, a empresa ainda existe, seus 

administradores e sócios são conhecidos, o eventual patrimônio, que, resultante da 

liquidação, deverá ser distribuído aos sócios, ainda pode ser alcançado pelo fisco e o 

crédito tributário poderia ser solvido com muito maior chance de pagamento, já que a 
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notícia que se está dando ao fisco, naquele exato momento, é a de que a sociedade está 

sendo encerrada.  

Segundo nosso entendimento, se o fisco se comporta como um “credor não 

satisfeito” e assume o risco de assim ser considerado no futuro, e, no momento da baixa, 

não se interessa em zelar pelo seu crédito, no mínimo, como consequência dessa conduta, 

não poderá mais alegar que houve dissolução irregular.  

Vale lembrar que o momento próprio para todos os credores se habilitarem para a 

satisfação de seus créditos é precisamente esse, quando a sociedade ainda se encontra em 

fase de liquidação e está prestes a ser encerrada. Se o fisco deixa de verificar o 

procedimento de liquidação nessa oportunidade, quando lhe está sendo comunicada pelos 

sócios, voluntariamente, a baixa da sociedade, e não analisa a lisura da liquidação nem 

muito menos constitui seus créditos através de derradeira fiscalização, permitindo que se 

dê o seu encerramento e autorizando a baixa da sociedade, não há como ele pretender 

dizer que a dissolução foi irregular, ou o Judiciário assim qualificar a referida 

dissolução/extinção da sociedade. Nesse caso, parece-nos ser possível ao fisco apenas 

satisfazer seu crédito extemporâneo nos limites estritos do que prevê a lei societária 

(artigo 1.110 do CC), desde que não se constate dolo, fraude ou simulação nos atos 

praticados quando do encerramento da sociedade, cujo ônus da prova, nesse caso, caberá 

ao fisco. Aliás, entendemos que o ônus de quem se habilita tardiamente, ou seja, somente 

após o encerramento da sociedade é este: ter apenas a possibilidade de se ressarcir nos 

limites do eventual patrimônio social distribuído após a liquidação aos sócios e, caso seja 

ele inexistente, ver a dívida extinta por extinção do sujeito passivo da obrigação tributária 

– a sociedade. Essa deveria ser a consequência, com maior razão, porque é justamente 

nesse momento que o fisco pode verificar se houve sobra de patrimônio como resultado 

da liquidação e, desde então, satisfazer seu crédito utilizando-se desses bens, antes mesmo 

de serem estes partilhados entre os sócios.  

Outra crítica a fazer à atual jurisprudência diz respeito à inexistência de discussão 

sobre a responsabilidade do liquidante, pois em nenhum dos acórdãos analisados foi 

questionada, de fato, a sua possível responsabilização em face do crédito tributário 

extemporaneamente lançado. Em rigor, quem procede à liquidação dos haveres da 

sociedade é o liquidante, que pode ser ou não sócio e que pode ser ou não o administrador 

da sociedade (ter exercido tal cargo antes do distrato da sociedade). Discute-se apenas a 

responsabilidade dos sócios ou do administrador, sempre com base no artigo 135, III, do 

CTN, e não se perquire a responsabilidade efetiva do liquidante, que, pela lei, é o 
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responsável pelo procedimento da liquidação de haveres e é quem, eventualmente, 

procedeu à distribuição do patrimônio aos sócios sem o pagamento de todos os credores 

(na visão do STJ). Assim, a Fazenda está deixando de responsabilizar quem, de fato, já 

seria alcançado pela norma, uma vez que existe expressa previsão legal de sua 

responsabilidade tributária. Os artigos 134, III, e 135, I, do CTN não são citados, e nem 

sequer utilizados, para embasar a responsabilidade desse terceiro, o que, muitas vezes, 

poderia tornar mais fácil e ágil a cobrança do crédito tributário. Isso porque, de acordo 

com a jurisprudência atual, a imputação de responsabilidade tributária ao administrador 

com base no artigo 135, III, do CTN demanda a prova de dolo por parte deste, enquanto 

aquela feita com base no artigo 134, III, do CTN, em rigor, prescinde de dolo, bastando 

a demonstração de sua culpa e sua intervenção no ato (fato gerador e liquidação irregular).  

Da mesma forma, inexiste qualquer discussão sobre a aplicação do artigo 1.110 

do CC, como suporte para dar ensejo ao redirecionamento (artigo 135, III, do CTN), já 

que o STJ se posicionou no sentido de que o distrato é mero ato de início de procedimento 

de dissolução e de que a simples existência de débito tributário já faz presumir que tenha 

havido liquidação irregular, dando à dissolução da sociedade caráter de ato ilícito. Essa 

discussão se faz imprescindível, pois pode, até mesmo, limitar a responsabilidade 

tributária patrimonial do administrador, já que o artigo 135, III, do CTN teria como 

fundamento de aplicação aquela norma (tida como violada para se considerar a prática do 

ilícito – dissolução irregular). 

Outro ponto a salientar é o posicionamento atual do STJ, que não se coaduna com 

o que já havia sido sedimentado pela jurisprudência, em relação ao artigo 134, VII, do 

CTN, de não poder essa norma ser aplicada de maneira indiscriminada às sociedades 

limitadas, considerado o fato de que somente poderia ser invocada em relação às 

sociedades de pessoas, por todos os motivos já mencionados no decorrer de nosso 

trabalho. Assim, o assunto merece e carece de revisão jurisprudencial imediata, 

especialmente para que sua aplicação seja adequada às novas espécies societárias que 

foram criadas pelo Código Civil de 2002, que, embora se assemelhem às existentes no 

Código Comercial por ele revogado, têm outras peculiaridades (sociedades simples e 

sociedades empresárias, por exemplo). 

Finalmente, em relação às nossas hipóteses-problemas, chegamos às seguintes 

conclusões: 

1- Em sendo o lançamento tardio constituído sem a acusação de dolo, fraude ou 

simulação: 
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a)  Os ex-sócios (e, neste caso, qualquer deles, sem se perquirir se exercem ou 

não a função de administrador da sociedade) poderiam ser responsabilizados 

pelo pagamento do crédito tributário extemporaneamente lançado, quando não 

houvesse acusação de dolo, fraude ou simulação, se se considerasse a regra do 

artigo 1.110 do CC autoaplicável também às dívidas tributárias, sem necessidade 

de qualquer outra regra tributária para validá-la. Essa responsabilidade seria 

meramente patrimonial e aqui o Estado seria considerado um credor não 

satisfeito como qualquer outro; 

b) A responsabilidade dos ex-sócios, neste caso, vai até o limite do 

patrimônio que tiver sido por eles recebido, nos termos do que prescreve o artigo 

1.110, do CC; 

c) No caso de se entender que essa norma não é autoaplicável e de que haveria 

necessidade de outra regra tributária para lhe dar suporte, haveria apenas a 

possibilidade de aplicá-la, em combinação com o artigo 134, III, e o artigo 135, I, 

do CTN, diretamente ao liquidante. Em relação aos sócios, e apenas ao que foi 

administrador da sociedade,  haveria a possibilidade de aplicação da regra do 

artigo 1.110 do CC apenas se se considerasse que a liquidação irregular gera a 

dissolução irregular da sociedade, para assim atrair a incidência do artigo 135, III, 

do CTN, por ocorrência de prática de ato ilícito (dissolução irregular da 

sociedade), mas desde que fosse comprovado que este agiu com dolo na aprovação 

das contas do liquidante, como acima se viu, ou na hipótese de que o fato gerador 

tenha ocorrido quando a sociedade se encontrava ativa e ele era o administrador. 

Nesse caso, poder-se-ia discutir, como se viu, se agiu ou não com dolo e, tratando-

se de falta de pagamento pela empresa, poderia ser aplicada a Súmula n. 430 do 

STJ, para eximir-lhe da responsabilidade sobre o pagamento do tributo, ou ainda 

o Tema 962, no qual se discute se o administrador responsável pela infração à lei 

é aquele que o é por ocasião da prática do fato gerador ou aquele que realiza a 

dissolução irregular, que, no caso, seria o liquidante, já alcançado pela norma 

anterior. Fora desses casos, não haveria como se imputar as dívidas tributárias aos 

sócios na forma prevista na norma do artigo 1.110, do CC. 

 

2- Em sendo o lançamento tardio constituído com a acusação de dolo fraude ou 

simulação: 
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a) Tratando-se de conduta dolosa e que implica eventual acusação de sonegação 

fiscal, o administrador que poderia suportar essa responsabilização seria 

aquele que praticou a conduta ilícita, que não seria a da liquidação irregular, 

mas, sim, a conduta inicial que levou ao inadimplemento do tributo, se o fato 

gerador tiver ocorrido quando a sociedade ainda estava ativa. Isso porque a 

prática de sonegação fiscal pressupõe o dolo, o qual é conduta volitiva 

pessoal e intransferível, que diz respeito apenas ao autor do ato ilícito 

praticado; 

b) O liquidante somente poderia ser responsabilizado se o fato gerador tivesse 

ocorrido em sua gestão e no caso de ter tido uma conduta culposa no 

exercício de seu cargo, a qual teria levado dolosamente ao inadimplemento 

da obrigação tributária, o que levaria a supor o conhecimento prévio da 

existência do crédito tributário, mesmo que ainda não lançado. A liquidação 

da sociedade sem conhecimento do ilícito tributário, tendo o liquidante sido 

diligente em sua conduta, não poderia atrair para ele a responsabilidade 

tributária, em nosso entendimento, nem com fulcro no artigo 134, III, do 

CTN, nem com base na regra do artigo 1.110 do CC, por faltar nexo de 

causalidade entre o dano (não liquidação do tributo a seu tempo) e a 

liquidação que, até prova em contrário, teria sido realizada de forma regular; 

c) Os ex-sócios que não exerceram cargo de administração ou de liquidante 

na sociedade só responderiam com base no artigo 1.110 do CC, e se a eles 

tivessem sido distribuídos bens, pois, caso contrário, não poderiam ser 

atingidos pela norma de responsabilidade tributária. 

 

Feitas essas críticas e constatações, são estas as nossas proposições: 

 

a) Revisão da jurisprudência atual do STJ pelo referido órgão, que presume ser 

irregular a dissolução da sociedade e, portanto, haver a presunção de prática de 

ato ilícito apenas pelo fato de existirem créditos tributários não satisfeitos, mesmo 

quando lançados após o registro do distrato e a baixa da sociedade nos órgãos 

competentes.  Entendemos que esse posicionamento cria uma nova hipótese de 

redirecionamento da execução e, portanto, com repercussões expressivas para o 

tema da responsabilidade tributária, o que, segundo nosso entender, diverge do 
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que a lei estabelece (quando admite a existência de credores não satisfeitos após 

a extinção da sociedade). Essa mudança de paradigma é necessária e deve ser feita 

através de uma uniformização da jurisprudência (recursos repetitivos, por 

exemplo), pois as instâncias inferiores ainda se têm posicionado de maneira 

contrária à tese fixada pelo STJ ou, quando a adotam, o fazem de maneira 

automática, muitas vezes sem a adequada análise das questões fáticas que cada 

caso envolve. Assim, o tema ainda merece revisão e maior aprofundamento das 

questões que foram aqui suscitadas; 

b) A existência de baixa da empresa perante os órgãos competentes, com o aval do 

fisco, deve ser considerada como fato relevante para pugnar pela impossibilidade 

de se declarar irregular a dissolução, até porque, nesse caso, a própria Fazenda 

passa a atestar tal regularidade, ainda que tacitamente, ao não realizar a 

fiscalização da empresa nesse momento. O STJ e as instâncias inferiores devem 

ser instados a analisar especificamente esse ponto, como distinguish, inclusive no 

sentido de se considerar o distrato apenas como um dos procedimentos iniciais do 

encerramento da sociedade, pois, se houve baixa, necessariamente a liquidação, 

como ato e procedimento, ocorreu, caso contrário, aquela (baixa da inscrição) não 

poderia ser permitida para o fim de encerramento da sociedade. Portanto, havendo 

baixa regular, autorizada pela autoridade fiscal competente, deve-se presumir que 

houve dissolução em seu sentido de procedimento complexo (distrato, liquidação 

e extinção da sociedade) e qualquer irregularidade da liquidação, ou da 

dissolução, não poderia ser presumida. Ao contrário, é a sua regularidade que deve 

ser presumida. E, assim, a prova daquela (irregularidade) passa a ser do fisco, pela 

sua inércia em fiscalizar, devendo este assumir o ônus de ser um credor não 

satisfeito; 

c) Em face da demora do STJ em julgar as teses em sede de repetitivos e da própria 

morosidade do sistema (Judiciário), o que impede uma mudança mais efetiva da 

jurisprudência atual, há necessidade, desde já, de se promover nos processos em 

curso uma melhor e mais aprofundada análise das provas.  

 

Sugerimos, apenas à guisa de exemplo, um roteiro de questões que deverão ser 

respondidas antes de se decidir pelo redirecionamento: 
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(i) Qual a data da ocorrência do fato gerador?  

(ii) O fato gerador do tributo foi praticado pela sociedade enquanto se 

encontrava ativa, ou não?  

(iii) Quem era o administrador na época da ocorrência do fato gerador?  

(iv) O administrador da época da ocorrência do fato gerador e o liquidante da 

sociedade são a mesma pessoa, ou não, e, se não são, quem de fato “praticou” 

o fato gerador do tributo? 

(v) O lançamento foi realizado com imputação de dolo, fraude ou simulação, 

ou não?  

(vi)  O lançamento era preexistente ao encerramento da sociedade, ou não?  

(vii)  Houve o procedimento de liquidação, ou não? Se sim, houve 

distribuição de bens aos sócios como resultado da liquidação, ou não? 

(viii) Trata-se de sociedade de responsabilidade limitada ou EIRELI regida 

pela Lei Complementar 123/06? Nesse caso, como se deu a liquidação de 

haveres?  

(ix) Houve dissolução irregular da sociedade ou liquidação irregular?  

(x) Pode ser imputada culpa ao liquidante pela liquidação irregular? Se sim, 

por que e qual é a sua responsabilidade patrimonial nesses casos?    

 

Assim sendo, o que se conclui neste trabalho é que a falta de enfrentamento pelos 

nossos tribunais das questões e dos demais pontos acima apontados vem gerando grande 

insegurança jurídica nas relações entre o fisco e os contribuintes.  

Isso porque o STJ, ao presumir ser irregular o procedimento de liquidação pelo 

simples fato de existir  lançamento de tributo após a baixa regular da sociedade – 

desconsiderando por completo o fato de que a ocorrência de baixa regular, no mínimo, 

significa que a Fazenda Pública teve a oportunidade prévia de fiscalizar aquele 

procedimento – e, por esse motivo, presumir que tenha havido dissolução irregular da 

sociedade, caracterizando-a como ato ilícito,  contraria, segundo nosso entendimento, o 

que a própria legislação estabelece, modificando e ampliando  os limites da 

responsabilidade tributária dos terceiros, como aqui se procurou demonstrar.  
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APÊNDICE 

Levantamento Jurisprudencial do STJ sobre o tema 

 

1 Método da pesquisa 

A presente pesquisa realizou o levantamento das decisões colegiadas e 

monocráticas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o redirecionamento da 

execução fiscal em face do sócio gerente diante da dissolução regular da pessoa jurídica, 

isto é, quando houve distrato registrado na Junta Comercial e baixa da inscrição da pessoa 

jurídica perante as autoridades administrativas fiscais.  

Inicialmente, será descrito o processo de coleta dos dados processuais para, em 

seguida, informar os filtros que foram realizados em cada etapa e seus respectivos 

quantitativos.  

Posteriormente será conduzida uma análise exploratória dos dados, em que serão 

mostrados as frequências e primeiros achados da pesquisa. Por fim, algumas 

considerações acerca de possíveis análises inferenciais serão apresentadas. 

A presente pesquisa foi realizada com o auxílio do Dr. José de Jesus Filho81, 

profissional especialmente contratado para esse fim, para se conseguir aferir os dados 

estatísticos e inferências dos resultados e tabelas de frequências dos resultados obtidos.  

 

2 Análise de viabilidade 
 

A primeira etapa consistiu em realizar uma análise de viabilidade. Basicamente, a 

análise de viabilidade busca responder a três questões. A primeira é saber se os dados de 

interesse existem. A segunda é saber se, uma vez que existem, são coletáveis. A terceira 

é avaliar a qualidade desses dados a fim de elaborar uma estratégia de coleta. 

A consulta de julgados junto ao portal do STJ revelou haver uma quantidade 

significativa de decisões que abordam o redirecionamento em face do sócio em casos de 

dissolução regular da empresa. Não há um número mínimo de decisões para avaliar se a 

 
81 Doutor em administração pública pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo, com pós-doutorado em 

jurimetria pela Universidade de São Paulo. Mestre em direito pela Universidade de Brasilia. Graduado em 

Direito Penal pela Unesp. Atua como consultor para análise de dados jurídicos. Desenvolve pesquisas 

quantitativas sobre o sistema de Justiça criminal e administração pública. Ao longo dos anos, tem 

desenvolvido softwares para coleta, organização, armazenamento e análise de dados judiciais, 

especialmente na área criminal 
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amostra é suficiente para análise. O número depende de muitos fatores, tais como a 

quantidade de atributos e a variabilidade das decisões. No entanto, para manter uma 

margem de erro de 5%, a base final, depois de aplicadas todas a exclusões, as quais serão 

tratadas mais adiante, deve ser de, no mínimo, 400 decisões. 

O passo seguinte foi avaliar se era possível coletar os dados e, em caso afirmativo, 

qual seria a melhor estratégia. Nos testes realizados, verificou-se que a consulta de 

julgados por termos retornava números diferentes de julgados, a depender do momento 

em que era realizada. A título de exemplo, a imagem abaixo mostra os números de 

acórdãos e decisões monocráticas de uma busca realizada diretamente no portal do STJ, 

no dia 27 de março de 2021, às 18h30. Esses números contrastam com o resultado da 

busca feita em outro computador, 35 minutos depois, mostrado na segunda imagem. 

Nesta se verificam 1.146 decisões monocráticas para a mesma busca DISTRATO E 

TRIBUTARIO, em oposição a 1.093 da primeira busca. 

 

Imagem 1 - Consulta de julgados do STJ com os termos DISTRATO E 

TRIBUTARIO em um computador (PC1) 
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Imagem 2 - Consulta de julgados do STJ com os termos DISTRATO E 

TRIBUTARIO em outro computador (PC2). 

 

 

 

Por essa razão, optou-se por realizar as buscas pelos termos e expressões de 

interesse, mantendo-se vazios os demais campos, como classe processual, órgão julgador 

e datas de julgamento e de publicação, e manter o registro das horas. 

3 Coleta 
 

Decidida a forma de coleta, iniciou-se a montagem do “raspador” (webscraping) 

na linguagem de programação R82 com as ferramentas (pacotes) stringr83, xml284 e httr85. 

O raspador consiste em uma rotina de computador que simula a ação humana para baixar, 

limpar e organizar os dados para futura análise. Nesse sentido, o “raspador” figura como 

primeiro fruto desta pesquisa, uma vez que, criado, ele foi disponibilizado em um 

repositório público para utilização pela comunidade acadêmica e outros interesados86. O 

conjunto de ferramentas para coleta, organização e transformação dos dados processuais 

do STJ pode ser acessado neste endereço87. 

Como mencionado acima, a busca foi feita utilizando-se os seguintes termos e 

expressões, sem outro parâmetro: 

 

 
82 R CORE TEAM, R: A Language and Environment for Statistical Computing, Vienna, Austria: R 

Foundation for Statistical Computing, 2021. 
83 WICKHAM, Hadley, stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations, [s.l.: 

s.n.], 2019. 
84 xml2: Parse XML, [s.l.: s.n.], 2020. 
85 WICKHAM, Hadley, httr: Tools for Working with URLs and HTTP, [s.l.: s.n.], 2020. 
86 http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do 
87 https://stj.consudata.com.br/ 

https://stj.consudata.com.br/
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TRIBUTÁRIO DISTRATO  

TRIBUTÁRIO DISTRATO SOCIAL  

TRIBUTÁRIO DISSOLUÇÃO REGULAR  

TRIBUTÁRIO DISTRATO DISSOLUÇÃO  

TRIBUTÁRIO DISTRATO LIQUIDAÇÃO  

TRIBUTÁRIO LIQUIDAÇÃO DISSOLUÇÃO  

TRIBUTÁRIO LIQUIDAÇÃO IRREGULAR 

As buscas apresentaram os seguintes resultados: 

Tabela 1 - Termos e expressões de buscas realizadas no STJ 

 

BUSCA BASE QUANTIDADE 

TRIBUTÁRIO 

DISSOLUÇÃO REGULAR 

monocráticas 4.301 

TRIBUTÁRIO 

LIQUIDAÇÃO 

DISSOLUÇÃO 

monocráticas 3.377 

TRIBUTÁRIO DISTRATO monocráticas 1.146 

TRIBUTÁRIO DISTRATO 

SOCIAL 

monocráticas 715 

TRIBUTÁRIO 

LIQUIDAÇÃO 

IRREGULAR 

monocráticas 712 

TRIBUTÁRIO DISTRATO 

DISSOLUÇÃO 

monocráticas 629 

TRIBUTÁRIO DISTRATO 

LIQUIDAÇÃO 

monocráticas 357 

TRIBUTÁRIO 

DISSOLUÇÃO REGULAR 

acórdãos 61 

TRIBUTÁRIO DISTRATO acórdãos 35 

TRIBUTÁRIO 

LIQUIDAÇÃO 

DISSOLUÇÃO 

acórdãos 30 
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TRIBUTÁRIO DISTRATO 

SOCIAL 

acórdãos 28 

TRIBUTÁRIO DISTRATO 

DISSOLUÇÃO 

acórdãos 19 

TRIBUTÁRIO DISTRATO 

LIQUIDAÇÃO 

acórdãos 12 

TRIBUTÁRIO 

LIQUIDAÇÃO 

IRREGULAR 

acórdãos 2 

Fonte: Elaboração da autora.  

4 Leitura e filtros 
 

O passo seguinte foi proceder à leitura automatizada dos arquivos baixados em 

formato html88. Como expressões de algumas buscas distintas estavam em outras buscas, 

aquelas que se repetiram foram excluídas. Igualmente, foram excluídos os julgados 

anteriores a 1º de janeiro de 2016 e os posteriores a 31 de dezembro de 2020. Após 

retiradas as duplicações e realizado o filtro para o período de interesse, o número de 

decisões colegiadas terminou em 38 julgados de 37 processos únicos, i.e., em um dos 

processos houve dois julgamentos (decisões) colegiados. Quanto às decisões 

monocráticas, após as exclusões das duplicadas e aplicação do filtro para o período 

indicado, restaram 2.257 julgados de 2.224 processos únicos. 

Os dados das decisões monocráticas foram armazenados em um banco SQL89 

com estes atributos: 

 

Tabela 2 – Dados das decisões monocráticas (atributos) 

 

COLUNA DESCRIÇÃO 

Processo Classe e número do processo 

Classe Classe processual conforme tabelas unificadas do 

CNJ 

Número Número do processo 

 
88 WICKHAM, Hadley et al, dplyr: A Grammar of Data Manipulation, [s.l.: s.n.], 2021. 

89 WICKHAM, Hadley; OOMS, Jeroen; MÜLLER, Kirill, RPostgres: ’Rcpp’ Interface to ’PostgreSQL’, 

[s.l.: s.n.], 2021. 
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Origem Tribunal de origem 

Registro Ano do processo e sequencial 

Relator Ministro relator ou desembargador convocado 

Data da Publicação Data da publicação do julgado 

Decisão Inteiro teor da decisão monocrática 

Fonte: Elaboração da autora.  

Os dados das decisões colegiadas foram armazenados em um banco de dados 

SQL com seguintes atributos: 

 

Tabela 3 – Dados das decisões colegiadas (atributos)  

 

COLUNA DESCRIÇÃO 

Registro Código do processo 

Processo STJ Número do STJ 

Relator Ministro(a) relator(a) do processo 

Órgao Julgador Colegiado (turma ou órgão especial) 

Data Julgamento Data da decisão no formato yyyy/mm/dd 

Data Publicação Data da publicação no formato yyyy/mm/dd 

Julgado Inteiro teor do acórdão 

Ementa Ementa do acórdão 

Assunto Assunto conforme as tabelas processuais 

unificadas do CNJ 

Processo Classe e número do processo 

Classe Classe processual conforme tabelas processuais 

unificadas do CNJ 

UF Unidade federativa de origem 

Origem Tribunal de origem 
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Parte Nome da parte 

Tipo de parte Polo ocupado pela parte, e.g., recorrente v. 

recorrido 

Extradados Informações extras do processo 

              Fonte: Elaboração da autora.  

 

5 Classificação das decisões 
 

Após o armazenamento no banco de dados, as decisões foram disponibilizadas 

num aplicativo para facilitar a leitura e classificação. A classificação foi realizada para as 

decisões tomadas nos anos de 2016 a 2020, conforme a tabela abaixo90. 

                                 Tabela 4 – Classificação das decisões 

GRUPO DESCRIÇÃO 

a Provimento do recurso da Fazenda para 

reformar a decisão anterior, favorável ao 

contribuinte, e permitir o redirecionamento 

por se considerar o distrato apenas um indício 

de dissolução regular. 

b Reforma da decisão anterior que era favorável 

ao contribuinte, para a análise dos demais 

requisitos para o redirecionamento por se 

considerar o distrato apenas um indício de 

dissolução regular. 

c Falência da sociedade, quando não existe 

crime falimentar, não enseja 

redirecionamento. 

d Impossibilidade de aplicação da Súmula n. 

435(STJ) por não se caracterizar a dissolução 

irregular por ter sido encontrada a empresa em 

seu endereço. 

 
90 O repositório dos acórdãos usados nesta pesquisa pode ser acessado pelos links: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BBqHNspodOH0TWOH4lUB0YzLbXaumPPZ/edit#gid=10105

46632 e 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ojiG3GcusRAouHzz_31yfqldQlQcpfRF/edit#gid=1450875759 
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e Falência com indícios de crime falimentar – 

possibilidade de redirecionamento - infração 

do 135, III, do CTN. 

f Manutenção da decisão de redirecionamento 

em caso de distrato – o tribunal de origem já 

havia autorizado o redirecionamento por 

entender que o distrato com a existência de 

débito não era causa de dissolução regular. 

g Manutenção da decisão de redirecionamento 

em caso de distrato porque a dívida era 

anterior ao seu arquivamento. 

h Manutenção da decisão favorável ao 

contribuinte, com distrato registrado, sem 

conhecimento do recurso por revolver provas. 

i Redirecionamento por conta de constatação 

de dolo ou sonegação fiscal. 

j Não redirecionamento porque se trata de 

honorários e a dissolução irregular segue a 

regra do artigo 50 do CC. Não conhecimento 

do recurso por se tartar de revolvimento de 

prova e não é crédito de natureza tributária. 

k Redirecionamento da execução e 

conhecimento do recurso para admiti-lo 

também para as dívidas não tributárias (Tema 

630), mas que não se trata de cobrança de 

honorários. 

l Manutenção da decisão favorável ao 

contribuinte para não redirecionar a execução 

quando há distrato registrado, com 

conhecimento do recurso – porém 

entendendo que mudar a decisão seria 

revolvimento de provas. 

m Não autorizado o redirecionamento. 

Microempresa que ao tempo do encerramento 

pagou tributos, e lançamentos foram 

posteriores à dissolução. Decisão mantida, 

recurso inadmitido. 
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n Não é pertinente ao tema. 

o Pretensão de inclusão de espólio antes da 

citação do falecido executado. Recurso 

conhecido e negado provimento. 

P Microempresas – distrato – decisão reformada 

para retorno dos autos ao tribunal de origem 

para análise dos demais elementos para saber 

se houve dissolução regular (liquidação 

regular). 

Q Redirecionamento ao espólio 

                      Fonte: Elaboração da autora. 

A Tabela 5, abaixo, mostra a frequência conforme a classificação por grupos: 

 

Tabela 5 – Frequência de decisões por tipo de classificação 

 

GRUPO FREQUÊNCIA 

N 1.759 

C 177 

B 135 

H 117 

L 29 

F 21 

P 19 

M 14 

A 8 

G 4 

J 3 

E 2 

K 2 

Q 2 
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D 1 

I 1 

O 1 

         Fonte: Elaboração da autora. 

Para a construção da base de análise os grupos “c”, “d”, “e”, “j”, “k”, “n”, “q” e 

“o” foram excluídos por não tratarem especificamente do tema em análise.  

Os grupos “c”, “d”, “e”, “j”, “k”, “q” e “o”  não foram classificados como “n”, 

embora não tragam diretamente assuntos pertinentes ao tema, porque se prestavam a 

identificar se haveria algum interesse posterior para complementação das análises que 

deveriam ser feitas sobre o tema específico propriamente dito. 

Assim, os grupos “c” e “e”, que tratam do redirecionamento da execução em casos 

de falência da sociedade, serviram para confirmar que, de fato, a jurisprudência está 

consolidada no sentido de que a falência é uma das formas de dissolução regular da 

sociedade. Nesses casos, não havendo bens suficientes para o pagamento de todos os 

credores, inclusive o fisco, não haverá a possibilidade de redirecionamento das execuções 

aos sócios, a não ser na eventualidade de constatação de crime falimentar praticado pelos 

sócios. Sem isso, não há como haver o redirecionamento, sendo que os bens particulares 

dos sócios não responderão pelas dívidas da sociedade não satisfeitas em concurso de 

credores.  

Ao serem excluídos tais grupos, restaram, ao final, 343 decisões distintas que 

foram proferidas em 334 processos únicos, ou seja, alguns processos tiveram mais de uma 

decisão. Assim, foram consideradas para a análise estatistica apenas as decisões 

terminativas desses processos, excluindo-se as mais antigas. Dessa forma, por exemplo, 

caso uma decisão tenha sido proferida em um mesmo processo de forma monocrática e, 

posteriormente, esse processo tenha sido levado a julgamento colegiado, considerou-se 

para a análise a decisão colegiada, por ser ela a terminativa do referido processo, ao menos 

em relação ao julgamento do recurso interposto. Portanto, foram analisadas 334 decisões 

terminativas de julgamento de recursos dos 334 processos únicos, que foram proferidas 

até a data de corte, ou seja, até 31 de dezembro de 2020.  
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5.1 Classificação das decisões 

Tabela 6 – Classificação das decisões por resultado e grupo 

GRUPO DESCRIÇÃO RECORRENTE DECISÃO REDIRECIONA 

A Provimento do recurso da 

Fazenda para reformar a 

decisão anterior, 

favorável ao contribuinte, 

e permitir o 

redirecionamento por se 

considerar o distrato 

apenas um indício de 

dissolução regular. 

Fazenda Provido Sim 

B Reforma da decisão 

anterior que era favorável 

ao contribuinte, para a 

análise dos demais 

requisitos para o 

redirecionamento por se 

considerar o distrato 

apenas um indício de 

dissolução regular. 

Fazenda Provido Sim 

F Manutenção da decisão de 

redirecionamento em caso 

de distrato – o tribunal de 

origem já havia 

autorizado o 

redirecionamento por 

entender que o distrato 

com a existência de débito 

não era causa de 

dissolução regular. 

Contribuinte Improvido Sim 

G Manutenção da decisão de 

redirecionamento em caso 

de distrato porque a dívida 

era anterior ao 

arquivamento. 

Contribuinte Improvido Sim 

I Redirecionamento por 

conta de constatação de 

dolo ou sonegação fiscal. 

Contribuinte Improvido Sim 
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H Manutenção da decisão 

favorável ao contribuinte, 

com distrato registrado, 

sem conhecimento do 

recurso por revolver 

provas 

Fazenda Não 

conhecido 

Não 

L Manutenção da decisão 

favorável ao contribuinte 

para não redirecionar a 

execução quando há 

distrato registrado, com 

conhecimento do 

recurso – porém 

entendendo que mudar a 

decisão seria 

revolvimento de provas. 

Fazenda Conhecido* 

 

Não 

M Não autorizado o 

redirecionamento. 

Microempresa que ao 

tempo do encerramento 

pagou tributos, e 

lançamentos foram 

posteriores à dissolução. 

Decisão mantida, recurso 

inadmitido. 

Fazenda Improvido Não 

P Microempresas – distrato 

– decisão reformada para 

retorno dos autos ao 

tribunal de origem para 

análise dos demais 

elementos para saber se 

houve dissolução regular 

(liquidação regular). 

Fazenda Provido Sim 

* Os recursos foram conhecidos, embora o STJ tenha entendido que modificar a decisão seria adentrar as 

provas, o que seria vedado à Corte fazer. Todavia, nas decisões do grupo “h”, que têm, na prática, o mesmo 

desfecho, ou seja, a decisão do órgão ad quem é mantida, sob o mesmo argumento (revolvimento de provas), 

o recurso não foi conhecido. Assim, os dois grupos só diferem quanto ao conhecimento do recurso, mas a 

tese sustentada é a mesma, e os tribunais de origem seguiram orientação divergente da adotada pelo próprio 

STJ ao entenderem que o distrato seria suficiente para comprovar a dissolução regular e não possibilitaria 

o redirecionamento da execução para o sócio gerente. Dessa forma, o contribuinte só obteve ganho de causa 

porque o STJ entendeu que modificar a decisão seria reanálise de provas, o que seria vedado no caso. Assim, 

essas decisões dos tribunais contrariam a jurisprudência do STJ. 

 

Fonte: Elaboração do Dr. José de Jesus Filho. 
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Essa “classificação foi posteriormente juntada a outros dados dos julgados, como, 

por exemplo, o tribunal de origem, o relator da decisão e o ano da publicação da decisão. 

A tabela abaixo mostra a descrição das variáveis. 

 

5.2 Base sobre decisões do STJ sobre redirecionamento classificada 

 

Tabela 7 – Decisões do STJ sobre redirecionamento 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

Redireciona Variável resposta: decisão por redirecionar ou não 

Grupo Classificação da decisão conforme tabela 1 

Recorrente Autor do recurso: Fazenda ou Contribuinte 

Relator Ministro prolator da decisão monocrática ou decisão 

colegiada 

Origem Tribunal de origem do recurso 

Ano de publicação Ano da publicação da decisão 

    Fonte: Elaboração do Dr. José de Jesus Filho. 

 
A tabela abaixo mostra a quantidade de decisões conforme o relator e o tipo, se 

monocrática ou colegiada. 

Tabela 8 –  Relator e tipo de decisão – monocrática ou colegiada 

HERMAN BENJAMIN Monocrática 29 

REGINA HELENA COSTA Monocrática 27 

OG FERNANDES Monocrática 26 

BENEDITO GONÇALVES Monocrática 24 

HERMAN BENJAMIN Colegiada 9 

HUMBERTO MARTINS Monocrática 8 

MAURO CAMPBELL MARQUES Colegiada 5 

FRANCISCO FALCÃO Colegiada 2 
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BENEDITO GONÇALVES Colegiada 1 

OG FERNANDES Colegiada 1 

Fonte: Elaboração da autora. 

A tabela abaixo contêm a frequência das decisões por ano da publicação. 

Tabela 9 – Frequência das decisões por ano da publicação 

ANO DA PUBLICAÇÃO FREQUÊNCIA 

2020 58 

2019 55 

2018 122 

2017 53 

2016 46 

                 Fonte: Elaboração do Dr. José de Jesus Filho. 

 
A seguinte tabela mostra a frequência das decisões por recorrente: 

Tabela 10 – Frequência das decisões por recorrente  

RECORRENTE FREQUÊNCIA 

Fazenda 309 

Contribuinte 25 

            Fonte: Elaboração do Dr. José de Jesus Filho. 

 
A tabela a seguir mostra a frequência conforme o recorrente e a decisão por 

redirecionar ou não. Do resultado infere-se que todos os recursos do contribuinte tiveram 

decisão contrária, mantendo o redirecionamento. Já no caso da Fazenda praticamente as 

os resultados de ganho e perda dos recursos por ela interpostos foram muito próximos, 

prevalecendo o não redirecionamento, mas com uma diferença percentual de apenas 

1,6%. 

Tabela 11 – Frequência conforme o recorrente e decisão de redirecionamento 

 

RECORRENTE REDIRECIONA FREQUÊNCIA 

Fazenda Não 157 
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Fazenda Sim 152 

Contribuinte Sim 25 

  Fonte: Elaboração do Dr. José de Jesus Filho. 

 
A tabela a seguir mostra a frequência das decisões conforme o relator e por 

redirecionar ou não. O resultado é interessante para verificar a tendência de cada ministro 

e quanto cada um deles redireciona e quanto não do total dos processos julgados por eles. 

 

Tabela 12 – Frequência de decisões conforme o relator 

RELATOR REDIRECIONA FREQUÊNCIA 

ASSUSETE MAGALHÃES Não 18 

ASSUSETE MAGALHÃES Sim 18 

BENEDITO GONÇALVES Não 16 

BENEDITO GONÇALVES Sim 9 

FRANCISCO FALCÃO Sim 28 

FRANCISCO FALCÃO Não 9 

GURGEL DE FARIA Sim 25 

GURGEL DE FARIA Não 10 

HERMAN BENJAMIN Sim 28 

HERMAN BENJAMIN Não 10 

HUMBERTO MARTINS Não 8 

MAURO CAMPBELL MARQUES Não 20 

MAURO CAMPBELL MARQUES Sim 15 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Não 21 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Sim 13 

OG FERNANDES Sim 20 

OG FERNANDES Não 7 
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REGINA HELENA COSTA Não 20 

REGINA HELENA COSTA Sim 7 

SÉRGIO KUKINA Não 18 

SÉRGIO KUKINA Sim 14 

   

  Fonte: Elaboração do Dr. José de Jesus Filho. 

 
A tabela abaixo mostra a frequência dos casos conforme o tribunal de origem: 

Tabela 13 – Frequência dos casos por tribunal de origem 

ORIGEM FREQUÊNCIA 

TRF3 239 

TRF4 35 

TRF5 14 

TRF2 12 

TJPR 8 

TJSP 8 

TJRS 6 

TJMG 4 

TJMS 2 

TJSC 2 

TJAC 1 

TJDFT 1 

TJGO 1 

TJRJ 1 

                           Fonte: Elaboração do Dr. José de Jesus Filho.  
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A tabela abaixo mostra a distribuição por tribunal de origem e o grupo. 

Tabela 14 – Distribuição por tribunal de origem e grupo 

TRIBUNAL DE 

ORIGEM 

b h l p f m a g I 

TRF3 100 79 19 15 12 9 5 0 0 

TRF4 10 11 3 2 3 2 1 3 0 

TJSP 1 6 1 0 0 0 0 0 0 

TRF5 6 6 0 1 0 0 0 1 0 

TRF2 5 3 1 0 1 1 1 0 0 

TJPR 2 3 2 0 1 0 0 0 0 

TJMG 0 1 2 0 1 0 0 0 0 

TJRS 1 1 0 0 2 1 0 0 1 

TJAC 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TJDFT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TJGO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TJMS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

TJRJ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TJSC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

    Fonte: Elaboração do Dr. José de Jesus Filho. 
 

Na tabela acima, podemos verificar algumas situações interessantes. A primeira 

delas é que o maior número de decisões recorridas foram proferidas pelo TRF3. Os grupos 

que mais interessam em nossa análise são os seguintes: “a”, “b”, “h”, “l”, “f”, “m” e “p”, 

sendo que os dois primeiros grupos são de decisões em que o STJ reformou a decisão de 

origem que não permitia o redirecionamento, para passar a deferi-lo, ou, no mínimo, 

anular as decisões do TRF3, para que houvesse o retorno dos autos à origem, a fim de que 

o tribunal analisasse a questão da liquidação dos haveres e, assim, decidisse se houve ou 

não dissolução regular, dado que o registro do distrato da sociedade não seria suficiente 

para comprovar a regularidade da dissolução.  

O mesmo se pode dizer em relação ao Grupo “p”, que tem a mesma orientação, 

mas que trata especificamente dos casos de microempresas, em que há a autorização 
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legislativa para que a sociedade possa ser distratada mesmo sem a liquidação integral dos 

seus débitos, que, nesse caso, ficarão sob a responsabilidade dos sócios. Esses julgados 

foram analisados no tópico próprio, portanto não serão aqui rediscutidos.  

Todavia, nos grupos “h” e “l”, o STJ mantém as decisões de origem que não 

permitiram o redirecionamento da execução aos sócios, entendendo que modificá-las 

seria revolver provas (o que seria vedado naquela instância), julgando, assim, de forma 

diametralmente oposta ao que se deu nos dois primeiros grupos. O mesmo ocorre com o 

grupo “m”, que também trata das microempresas, com a diferença de que, neste caso, o 

tribunal não permite o redirecionamento. 

Comparando os resultados, teremos a seguinte situação: se somarmos as 

decisões dos grupos “a” e “b”, teremos 109 decisões desfavoráveis ao contribuinte, 

julgando que o distrato é apenas um dos procedimentos da dissolução de uma sociedade 

e, por si só, não comprova a dissolução regular. Agora, se somarmos as decisões dos 

grupos “h” e “l”, que são favoráveis ao contribuinte, não porque o STJ entendeu que a 

decisão originária era correta, mas porque modificá-la seria revolver o julgamento que 

fora feito das provas pelo tribunal ad quem (o que seria vedado), teremos 98 decisões. 

Portanto, um percentual de 47,34% a favor do contribuinte e 52,66% a favor da Fazenda. 

Todavia, se somarmos as decisões dos grupos “a” e “b” e “p”, que foram todas no sentido 

de dar ganho de causa à Fazenda, com as decisões do grupo “f”, que mantiveram a decisão 

do TRF3, que já determinava o redirecionamento das execuções para o sócio gerente, 

teremos um total de 136 decisões contrárias ao contribuinte, no sentido de determinar o 

redirecionamento, ou o retorno dos autos para a verificação das demais condições 

(liquidação de haveres) a respeito da regularidade ou não da dissolução, contra as 98 

decisões favoráveis ao contribuinte (grupos “h” e “l”) e as 14 decisões do grupo “m”, 

perfazendo um total de 112 decisões.  

Porém, o que é importante perceber é que todas essas decisões, na origem, com 

exceção das decisões do grupo “f”, eram favoráveis ao contribuinte, ou seja, o TRF3, em 

todas elas, entendeu que o distrato é suficiente para comprovar a dissolução regular da 

sociedade e não permitiu o redirecionamento, em uma posição diametralmente oposta da 

adotada pelo STJ, conforme mostrado no tópico próprio deste trabalho. 

Não foram consideradas nessa análise as decisões do grupo “g”, porque, embora 

fossem poucas (quatro no total) e admitissem o redirecionamento, os casos divergem dos 

demais quanto à situação fática, pois o distrato fora registrado posteriormente à existência 

do crédito tributário inscrito, ou seja, o débito era anterior, não posterior, ao registro. 
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Assim, de todos os tribunais acima listados, sem dúvida o TRF3 foi o que julgou 

mais processos sobre a matéria, e de maneira favorável ao contribuinte, embora parte de 

suas decisões tenha sido revertida pelo STJ, como se viu neste estudo.  

Do somatório geral das decisões de todos os tribunais que julgaram a matéria, 

dos grupos acima referenciados, temos o seguinte: (i) 134 decisões contrárias ao 

contribuinte (grupos “a” e “b”), quer determinando o retorno dos autos para verificar se 

houve, de fato, regular liquidação da sociedade a fim de se decidir sobre o 

redirecionamento, quer já autorizando o redirecionamento da execução ao sócio 

administrador da sociedade extinta; (ii) 20 decisões que mantiveram o redirecionamento 

já decretado pelos tribunais de origem (grupo “f”); (iii) 18 decisões também contrárias ao 

contribuinte com relação apenas às microempresas, mantendo o redirecionamento; (iv) 

14 decisões favoráveis ao contribuinte, não autorizando o redirecionamento em casos de 

microempresas; e (v) 143 decisões que, no resultado, foram favoráveis ao contribuinte ao 

manterem a decisão recorrida (grupos “h” e “l”). 

Conclui-se que, embora na análise das decisões proferidas pelo STJ se perceba 

que este tem uma posição mais consolidada, isto é, a de que o distrato é apenas um dos 

procedimenos para se implementar a dissolução e extinção da sociedade e a existência de 

débito lançado após o seu arquivamento, por si só, já denota um paradoxo, o que vemos 

é que os tribunais de origem, sejam os federais ou os estaduais, ainda estão entendendo 

que o distrato é forma regular de extinção da sociedade e não estão permitindo o 

redirecionamento na maioria dos casos encontrados. Basta comparar o número de 

decisões do grupo “f” (20), em que a decisão do tribunal de origem que determinava o 

redirecionamento foi mantida (contra o contribuinte) com as decisões que na origem eram 

favoráveis ao contribuinte  (grupos “a”, “b”, “h”, “l” e “m”): 285 decisões. Essa é uma 

conclusão importante para se constatar que os tribunais de segunda instância ainda não 

seguem, em sua totalidade, a orientação no mesmo sentido dos julgados do STJ em 

relação à matéria em análise.  
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6  Análise exploratória 

 

Por esta análise, explora-se a relação entre a variável resposta (redireciona) e as 

demais variáveis. O objetivo é verificar, por meio de gráficos91, quais categorias das 

variáveis aparentam diferenças significativas. 

 

 

 

O gráfico 1 mostra as decisões monocráticas do STJ conforme o relator e o 

recorrente. Fica evidente que não houve decisões do STJ em favor do contribuinte, i.e., 

em todas o recurso do contribuinte contra decisões dos tribunais inferiores favoráveis ao 

redirecionamento foi negado pelo STJ. Já a Fazenda, de um total de 309 recursos, teve 

êxito em 49,19% (152) deles e insucesso em 50,81% (157) deles.  

Para a análise inferencial, não será possível incluir os recursos dos contribuintes, 

uma vez que não há variância nas decisões. 

 
91 WICKHAM, Hadley, ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis, [s.l.]: Springer-Verlag New York, 

2016. 
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O segundo gráfico (acima), mostra que os recursos, tanto da Fazenda quanto do 

contribuinte, provêm majoritariamente dos Tribunais Regionais Federais da Terceira e da  

Quarta Região.  
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O gráfico 3 (supra) mostra a distribuição das decisões por grupo e por recorrente. 

Alguns grupos, “i” por exemplo, contêm poucas decisões. Isso invabiliza a análise 

inferencial porque um número muito pequeno de casos aumenta a margem de erro. 

 

No gráfico 4 (a seguir), foram calculadas as frequências das decisões conforme 

o tribunal e o grupo em relação a cada recorrente. 

 

 



169 

 

 

 

7 Análise inferencial 

 

A análise exploratória, por meio de gráficos e tabelas descritivas, revela a 

existência de associação entre as variáveis e permite excluir aquelas que definitivamente 

não têm efeito algum sobre o resultado. No entanto, ela não mede o efeito dessas 

variáveis, tampouco informa se as diferenças são significativas ou não, i.e., se as 

diferenças são meramente aleatórias. Para conhecer o efeito das variáveis, e.g., relator, 

origem ou mesmo recorrente, sobre o da decisão que redireciona ou não a execução fiscal 

para os sócios, diante da dissolução regular da pessoa jurídica, é necessário recorrer à 

análise inferencial. 

Para a análise inferencial, optou-se pela regressão logística. A regressão logística92 

é um método apropriado para explicar o efeito de variáveis independentes sobre uma 

variável resposta binária. No presente caso, a variável resposta é “redireciona”, cujas 

categorias são “sim” e “não”. Basicamente, ela oferece a probabilidade de um evento na 

 
92 HILBE, Joseph M. Practical Guide to Logistic Regression, [s.l.]: crc Press, 2016. 
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presença de outro. Por exemplo, ela responde à pergunta: qual a probabilidade de um 

pedido de redirecionamento em um recurso da Fazenda quando o relator é o ministro 

Humberto Martins e em que medida as decisões desse ministro diferem das decisões da 

ministra Regina Helena Costa. Além disso, ela informa se as diferenças encontradas são 

sistemáticas ou se são fruto do acaso. 

Para esta análise, optou-se por excluir, de antemão, os recursos do contribuinte. 

Isso porque não houve decisões favoráveis a esses recursos. Igualmente, na presença da 

variável grupo, o modelo não converge, indicando que as probabilidade são próximas de 

zero. Dessa forma, essa variável também foi excluída. 

Apenas as variáveis “relator” e “tipo” (monocrática ou colegiada) revelaram 

diferenças significativas entre as decisões, a depender do ministro ou do tipo de decisão. 

As demais variáveis, “tribunal de origem” e “ano de publicação”, não resultaram em 

efeitos significativos. 

O modelo em que aparece o relator e o tipo de decisão (monocrática ou colegiada) 

como variáveis explicativas apresenta melhores resultados (AIC = 389.5) em relação ao 

modelo null, i.e, o modelo em que consideramos somente as probabilidades da 

distribuição das decisões sem nenhuma referência às variáveis explicativas. 

Tanto a variável “relator” quanto a variável “tipo” apresentaram significância 

estatística (p-valor < 0.05). Basicamente o “p-valor” informa, no contexto desta análise, 

qual a probabilidade de que não haja diferença significativa ou evidente entre as decisões 

tomadas por um relator ou outro ou de que não haja diferença significativa entre as 

decisões colegiadas e as monocráticas sobre o mesmo tema. 

No caso, todas as variáveis foram incluídas, uma vez que o AIC (Akaike 

Information Criterion) foi o menor. O AIC basicamente informa quanto um modelo perde 

de informação em relação ao modelo com null deviance (modelo somente com a resposta, 

sem nenhum preditor). Quanto menor o AIC em relação ao modelo com null deviance, 

melhor. 

Basicamente, o p-valor indica a probabilidade de que as diferenças entre os 

julgadores, no presente caso, sejam obra do acaso, ou seja, sejam aleatórias, não fruto de 

um comportamento sistemático. Como o p-valor é pequeno para alguns julgadores em 

relação aos demais, isso indica que esses ministros, nomeadamente Francisco Falcão, 

Herman Benjamin e Regina Helena Costa, julgam sistematicamente de forma diferente 

dos demais julgadores. 
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De acordo com os resultados, os ministros Francisco Falcão, Gurgel de Faria e Og 

Fernandes julgam sistematicamente de forma diferente dos demais. Embora o ministro 

Herman Benjamin também julgue majoritariamente pelo redirecionamento, não se pode 

afirmar com segurança, pelo número de decisões, que ele julgue sistematicamente em 

favor da Fazenda. O ministro Humberto Martins julgou também pelo não 

redirecionamento em todos os recursos da Fazenda. No entanto, o número de decisões 

desse ministro é pequeno quando comparado aos demais, de modo que não se pode 

afirmar com segurança que ele sistematicamente julgará em desfavor da Fazenda. 

A tabela abaixo contêm os percentuais de redirecionamento para cada um dos 

ministros. A menor é a do ministro Humberto Martins, mas esta não é passível de 

generalização. Podemos afirmar, com uma margem de erro de 5%, que os ministros Og 

Fernandes, Francisco Falcão e Gurgel de Faria têm uma maior probabilidade de julgar a 

favor do redirecionamento, e essa probabilidade é significativa ou evidente em relação 

aos demais. 

Tabela 15 – Percentuais de redirecionamento por ministro 

 

RECORRENTE TIPO RELATOR CHANCE(EM PERCENTUAL) 

DE REDIRECIONAMENTO 

Fazenda monocrática ASSUSETE 

MAGALHÃES 

43.7 

Fazenda monocrática NAPOLEÃO 

NUNES MAIA 

FILHO 

32.3 

Fazenda monocrática GURGEL DE 

FARIA 

68.7 

Fazenda monocrática OG 

FERNANDES 

68.4 

Fazenda colegiada BENEDITO 

GONÇALVES 

80.1 

Fazenda monocrática BENEDITO 

GONÇALVES 

31.3 

Fazenda monocrática SÉRGIO 

KUKINA 

43.7 
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Fazenda monocrática MAURO 

CAMPBELL 

MARQUES 

27.5 

Fazenda colegiada HERMAN 

BENJAMIN 

94.2 

Fazenda monocrática REGINA 

HELENA 

COSTA 

23.1 

Fazenda monocrática HERMAN 

BENJAMIN 

64.9 

Fazenda monocrática HUMBERTO 

MARTINS 

0.0 

Fazenda colegiada FRANCISCO 

FALCÃO 

95.8 

Fazenda monocrática FRANCISCO 

FALCÃO 

72.1 

Fazenda colegiada OG 

FERNANDES 

95.0 

Fazenda colegiada MAURO 

CAMPBELL 

MARQUES 

77.0 

Fonte: Elaboração do Dr. José de Jesus Filho. 

 

Infere-se portanto, que há maiores chances de redirecionamento quando as 

decisões são colegiadas. 

 

8 Conclusões 

 

Após a análise dos julgados do TRF3 que tiveram a decisão reformada pelo STJ 

para que nova decisão fosse proferida, no sentido de determinar e analisar os critérios que 

foram utilizados na liquidação dos haverres da sociedade distratada, verificamos que 

pouquíssimas decisões adentraram a análise propriamente dita desse procedimento e do 

modo como ele foi feito. 

A maioria das decisões foi reformada, mas apenas porque o STJ entendeu que o 

distrato era o primeiro procedimento da dissolução da sociedade e que a simples 

existência de débito tributário já denotava a irregularidade do procedimento é que foi 
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permitido o redirecionamento, sem adentrar o que efetivamente havia sido decidido pelo 

STJ quanto à necessidade de analisar a liquidação e a apuração dos haveres e saber se 

essa fase, de fato, existiu e qual foi seu resultado. Em suma, a matéria continua sem uma 

solução efetiva. 
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