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RESUMO 

 

Procura demonstrar, à luz da doutrina e da jurisprudência brasileiras, os requisitos 
essenciais para que se responsabilize sócios e administradores de pessoas jurídicas 
pelas obrigações tributárias destas. Utilizou-se da pesquisa em livros e artigos da 
Internet, bem como da análise da legislação sobre o tema. Verificando as divergências 
doutrinárias, concluiu-se pela necessidade de apuração prévia dos atos que ensejam 
responsabilidade, anteriormente à atribuição desta. 
Palavras-chave: Obrigação tributária. Responsabilidade. Sócios. Administradores. 
Código Tributário Nacional. 
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ABSTRACT 
 
Intents to demonstrate, analysing brazilian doctrine and judicial decisions, the essencial 
requirements so that the associates and administrators of enterprises are responsible 
for its tributary obligations. It was used the research on books and Internet articles, as 
well as the analysis of the laws about the topic. Verifyng the doctrine diferences its been 
concluded that it is necessary to have a previous verification of the acts that may cause 
the responsability, what has to be made before it. 
Keywords: Tributary obligation. Responsability. Associates. Administrators. Nacional 
Tributary Legislation.  
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INTRODUÇÃO 

 

Uma vez que o Estado brasileiro possui uma ânsia arrecadatória a cada dia 

mais voraz, muitos são os artifícios utilizados pelo Fisco para efetivar a cobrança e o 

pagamento dos tributos que julga devidos. 

Os contribuintes, por sua vez, numa reação às atitudes do Estado, procuram 

a todo tempo melhores soluções para exercer suas atividades dentro da legalidade e 

pagando o mínimo de tributos possível. 

Este embate leva à ocorrência de inúmeras situações em que, de um lado, 

tem-se o interesse público querendo sobressair a todo custo ao privado; e, de outro, os 

particulares, que nessa relação se caracterizam como contribuintes, os quais intentam 

incidir quanto menos possível nas hipóteses caracterizadoras do crédito tributário em 

favor da Fazenda Pública. 

Há de se observar, ainda, que não são apenas estas duas “forças” opostas 

que levam à ocorrência de conflitos envolvendo o tema em estudo. Isto porque, ainda 

que se tenha ocorrido um fato gerador de um tributo, o qual confere ao Fisco o direito 

de cobrá-lo, haverá a questão sobre quem é o efetivo responsável por pagar este 

débito. Sobre isso é que se aprofundará mais o presente trabalho. 

Uma pessoa jurídica, ao ser constituída, passa a gozar de direitos e deveres 

atinentes àquele tipo de sociedade na qual se enquadra. Além disso, como pessoa 

distinta que é, passa na maioria das vezes a se desvincular da figura daqueles que a 

constituíram. 

No transcorrer de suas atividades e com o curso de seu crescimento, não se 

terá que aquela é a empresa desta ou daquela pessoa física; não raro, ao invés disso, 

passa a pessoa jurídica a se sobrepor à figura de seus constituidores, tornando-se 

maior que estes, quando verificada sua importância para o meio em que atua. 
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Por tudo isso tem-se que, também no tocante às relações tributárias às 

quais esteja subsumida, a pessoa jurídica por si será a responsável pelo pagamento 

dos tributos que forem devidos em seu nome, não mais recaindo tal ônus sobre este ou 

aquele sócio.  

A regra inicial é que responderá pelas dívidas da empresa o patrimônio que 

esta possuir, independente do patrimônio individual de seus constituidores. 

 Contudo, a despeito de restar a empresa desvinculada de seus sócios, 

deve-se compreender que é, para o transcorrer de suas atividades, necessária a 

gerência de uma ou mais pessoas físicas, as quais praticarão os atos em nome da 

sociedade a fim de que esta atinja seus objetivos. 

O conflito aqui estudado está, então, no seguinte ponto: até que nível os 

atos praticados pelos sócios ou gestores das empresas podem acarretar a eles 

responsabilização pelos créditos tributários que existam em desfavor da sociedade 

comercial?  Ser única e simplesmente sócio da sociedade faz com que determinada 

pessoa física seja obrigatoriamente responsável pelo indébito tributário sem que se 

analise a natureza dos atos de gestão que haja praticado? 

O que se verá a seguir, a despeito de haver decisões contrárias dos 

tribunais, muitas vezes favoráveis ao Fisco e contrárias à lei, é que antes de qualquer 

medida a fim de cobrar os tributos que se julga devidos é necessário que se faça uma 

apuração da responsabilidade tanto dos sócios quanto dos administradores das 

empresas, de forma justa e correta. 

No decurso deste trabalho, restará demonstrado que o Fisco, quando realiza 

a cobrança dos tributos a que faz jus das empresas e, de logo, nomeia seus sócios ou 

gestores como responsáveis pelo pagamento dos débitos, está desrespeitando os 

preceitos legais atinentes ao tema e se utilizando de meios ilegais e injustos para 

atingir suas metas arrecadatórias. 
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Num primeiro capítulo, analisar-se-ão aspectos relevantes concernentes à 

obrigação tributária, a qual irá defluir da relação tributária e, posteriormente, dará azo 

ao surgimento da responsabilidade tributária. 

Esta responsabilidade tributária, por sua vez, será tema de um capítulo 

segundo, o qual abrangirá os requisitos para que seja ela configurada. Observando as 

disposições da doutrina e, sobretudo, da lei, procurar-se-á explicitar os limites mínimos 

para que se configure a responsabilização dos sócios da empresas frente às dívidas 

tributárias destas. 

Ao capítulo terceiro será reservada a análise da forma processual utilizada 

para se imputar esta responsabilidade a sócios e gestores das pessoas jurídicas, bem 

como suas características e as possibilidades de defesa destas pessoas ante os 

abusos cometidos pelo Fisco. 

Este capítulo, o qual encerra o desenvolvimento do presente estudo, 

demonstrará também como tem se posicionado a jurisprudência acerca da matéria, 

com ênfase às divergências nas decisões já exaradas pelos tribunais. 

Feitas estas considerações, o que se intenta com este trabalho monográfico 

é contribuir para a solução dos inúmeros conflitos gerados, em sua maioria, pela 

atitudes do Fisco, quando este aciona o Judiciário a fim de cobrar os tributos que crê 

devidos sem proceder a uma apuração prévia da responsabilidade de sócios e 

gestores das empresas. 
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1 DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

1.1 A obrigação tributária em si 

 

A fim de que se compreenda o que é a responsabilidade tributária, 

necessário se faz, inicialmente, estudar em algumas linhas o que seria a obrigação 

tributária. 

O Direito Romano já conceituava as obrigações lato sensu, como era o caso 

das Institutas de Justiniano. Com base nestas, Silvio Rodrigues (2002) conceitua 

obrigação, afirmando ser o vínculo de direito pelo qual alguém (sujeito passivo) se 

propõe a dar, fazer ou não fazer qualquer coisa (objeto), em favor de outrem (sujeito 

ativo). 

Acerca dos elementos das obrigações, prossegue o autor afirmando que 

“Com efeito, na idéia de obrigação apresentam-se três elementos conceituais: vínculo 

jurídico; as partes na relação obrigatória, isto é, credor e devedor; um objeto da 

prestação devido por uma à outra.” (RODRIGUES, 2002, p. 4) 

Para Silvio de Salvo Venosa, obrigação é "uma relação jurídica transitória de 

cunho pecuniário, unindo duas (ou mais) pessoas, devendo uma (o devedor) realizar 

uma prestação à outra (o credor)". (VENOSA, 2001, p. ___) 

Clóvis Beviláqua, por sua vez define obrigação como: 

A relação transitória de direito que nos constrange a dar, fazer ou não fazer 
alguma coisa economicamente apreciável, em proveito de alguém que, por ato 
nosso, de alguém conosco juridicamente relacionado ou em virtude de lei, 
adquiriu o direito de exigir de nós essa ação ou omissão. (apud DINIZ, 1998, p. 
407) 

Sendo o Direito Tributário de natureza obrigacional, a relação jurídica que há 

entre o Estado e as pessoas submetidas à tributação gera, então, uma obrigação. E a 

esta se dá o nome de obrigação tributária. 



 

 

13 

 

Para Luciano Amaro, 

a obrigação, no direito tributário, não possui conceituação diferente da que lhe 
é conferida no direito obrigacional comum. Ela se particulariza, no campo dos 
tributos, pelo seu objeto, que será sempre uma prestação de natureza 
tributária, portanto um dar, fazer ou não fazer de conteúdo pertinente a tributo. 
(AMARO, Luciano, 2005, p. 245) 

Hugo de Brito Machado conceitua obrigação tributária como sendo 

a relação jurídica em virtude da qual o particular (sujeito passivo) tem o dever 
de prestar dinheiro ao Estado (sujeito ativo), ou de fazer, não fazer ou tolerar 
algo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e o Estado 
tem o direito de constituir contra o particular um crédito. (MACHADO, 2004, p. 
290, grifo do autor) 

A relação tributária, a qual acarretará esta obrigação, surge quando da 

ocorrência de um fato previsto em lei que tenha como conseqüência o pagamento de 

tributo pelo contribuinte – ou o responsável tributário, como se verá adiante – ao 

Estado. Este fato gerador pode ser considerado como um passo inicial no surgimento 

da relação tributária. 

Neste sentido, é a lição de Hugo de Brito Machado: 

A relação tributária, como qualquer outra relação jurídica, surge da ocorrência 
de um fato previsto em uma norma como capaz de produzir esse efeito. Em 
virtude do princípio da legalidade, essa norma há de ser uma lei em sentido 
restrito, salvo em se tratando de uma obrigação acessória, como adiante será 
explicado. A lei descreve o fato e atribui a este o efeito de criar uma relação 
entre alguém e o Estado. Ocorrido o fato, que em Direito Tributário denomina-
se fato gerador, ou fato imponível, nasce a relação tributária, que compreende 
o dever de alguém (sujeito passivo da obrigação tributária) e o direito do 
Estado (sujeito ativo da obrigação tributária). O dever e o direito (no sentido de 
direito subjetivo) são efeitos da incidência da norma. (MACHADO, 2005, p. 133, 
grifo do autor). 

Deve-se acrescentar a este conceito o caráter fundamental que possui a  

exigibilidade como elemento essencial da relação tributária. Sobre isso, ensina Denise 

Lucena Cavalcante: 

Percebe-se que a exigibilidade é elemento essencial da relação tributária, uma 
vez que, sendo esta uma relação obrigacional, então pressupõe, 
necessariamente, um dever jurídico que pode efetivamente ser exigido pelo 
titular do direito subjetivo. (CAVALCANTE, 2004, p. 72). 
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No esteio de tais ensinamentos, verifica-se que a obrigação tributária é 

aquela surgida de um fato exigível, necessariamente previsto em lei, que acarreta a um 

sujeito passivo o cumprimento de um dever frente a um sujeito ativo. 

Ocorrida a hipótese de incidência da norma, surgirá dessa forma o direito de 

um frente ao dever de outro. Este último responsabiliza-se pela obrigação, o que, no 

tema em estudo, configurar-se-á numa responsabilidade tributária, a qual se explicará 

adiante. 

Não cabe ao sujeito passivo manifestar vontade acerca do enquadramento 

do ato que pratica no rol das obrigações tributárias. Denise Lucena Cavalcante, 

seguindo as lições de Herbert Hart, afirma que 

ter a obrigação é algo devido independentemente do que o sujeito pense. As 
afirmações de obrigação não são psicológicas. A expressão ter uma obrigação 
implica a exigibilidade pelo credor e a provável sanção no caso de 
desobediência. (CAVALCANTE, 2004. p. 75, grifo da autora) 

Em resumo, o contribuinte ou o responsável tributário não escolhem se 

estarão ou não submetidos à obrigação tributária. Praticado o fato gerador, regular e 

previamente previsto em lei, incorrerá o sujeito passivo na hipótese de incidência deste 

ou daquele tributo. 

Aqui, vale trazer à baila Luciano Amaro, que afirma: 

Vale dizer, não se requer que o sujeito passivo queira obrigar-se; o vínculo 
obrigacional tributário abstrai a vontade e até o conhecimento do obrigado: 
ainda que o devedor ignore ter nascido à obrigação tributária, esta o vincula e o 
submete ao cumprimento da prestação que corresponde ao seu objeto. 
(AMARO, 2005, p. 246) 

O próprio artigo 113 do Código Tributário Nacional, como se verá adiante, 

determina que, ocorrido o fato gerador, há o surgimento da obrigação tributária. Veja-

se: 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 
juntamente com o crédito dela decorrente. 

Ressalte-se ainda, como se viu no citado artigo, que as obrigações 

tributárias se dividem em principais e acessórias, sendo estas meios que possibilitam a 
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arrecadação ou a fiscalização daquelas. Diferentemente das principais, as obrigações 

acessórias podem advir de imposição da legislação como um todo, e não apenas de 

lei, como ocorre com as obrigações principais. 

Sobre o surgimento das obrigações tributárias acessórias, é a letra do 

Código Tributário Nacional: 

Art. 113. [...] 
............................................................................................................................... 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação 
ou da fiscalização dos tributos. 
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. 

Aliomar Baleeiro, acerca das diferenças entre as obrigações principais e 

acessórias, leciona: 

[...] segundo o art. 113 do CTN, a diferença entre a chamada obrigação 
principal e a chamada obrigação acessória reside no fato de que a primeira tem 
como objeto um dar dinheiro ao Estado, ou prestação patrimonial avaliável; a 
segunda tem como objeto um fazer ou não fazer alguma coisa, despida a 
prestação em si de estimabilidade patrimonial. É irrelevante, assim, como 
critério distintivo de uma e outra, a natureza do pressuposto fático que lhe dá 
origem, ato licito ou ilícito, pois tanto o tributo propriamente dito e seus 
consectários (atualizações monetárias e juros), como as sanções pecuniárias 
(que decorrem de fatos ilícitos) são agrupados sob o título de obrigação 
principal. O caráter pecuniário da prestação, quer em relação ao tributo em si, 
quer em relação à sanção é o critério decisivo que estrema a obrigação 
principal da acessória. (BALEEIRO, 2004, p. 701) 

Segundo Hugo De Brito Machado, 

Uma obrigação tributária acessória caracteriza-se como tal precisamente em 
virtude de ser um instrumento, um meio indispensável, para viabilizar o controle 
do adimplemento das obrigações tributárias principais. Por isso mesmo não 
tem sentido algum se estas não existirem, (MACHADO, 2004, p. 437) 

Ponto que vale ainda ser salientado é o fato de que alguns tributaristas 

consideram que as obrigações acessórias seriam, na verdade, simples deveres 

administrativos. Isto porque tais juristas conferem às obrigações, necessariamente, um 

cunho econômico, o que não é a regra da modalidade das acessórias, que se podem 

configurar apenas num fazer ou um não-fazer – necessidade de apresentar o 

contribuinte apresentar os livros fiscais, por exemplo. 
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Entretanto, concorda-se com a terminologia adotada pelo próprio Código 

Tributário Nacional e pela maioria da doutrina, que enxergam a obrigação acessória 

como uma daquelas “cujo objeto não é economicamente apreciável” (MACHADO, 

2004, p. 289). 

Obrigação tributária, assim, é a conseqüência de uma relação jurídica entre 

o Estado e os que estão a ele submetidos, a qual, cumprindo os requisitos para se 

enquadrar na hipótese legal, gera a alguém um dever e, a outrem, via de 

conseqüência, um direito. 

 

1.2 Do sujeito passivo da obrigação tributária 

 

Entendido o que seja a obrigação tributária, deve-se procurar verificar quem 

é o sujeito passivo desta obrigação, com o que se poderá atingir o objeto em estudo. 

Para Luciano Amaro, “sujeito passivo é o devedor da obrigação tributária, ou 

seja, é a pessoa que tem o dever de prestar, ao credor ou sujeito ativo, o objeto da 

obrigação.” (AMARO, 2005, p. 297, grifo do autor). 

Também definindo a expressão, Hugo de Brito Machado diz que “O sujeito 

passivo da obrigação tributária é a pessoa, natural ou jurídica, obrigada a seu 

cumprimento. [...] O sujeito passivo tem o dever de prestar o seu objeto.” (MACHADO, 

2005, p. 150). 

Ainda que relativa ao Direito Civil, é de bom alvitre trazer à baila deste 

trabalho as considerações de Silvio Rodrigues acerca do tema. Diz o autor: 

[...] ao sujeito passivo cumpre o dever de colaborar com o credor, fornecendo-
lhe a prestação devida. 
Note-se que na espécie surge uma limitação à liberdade do devedor, que deve 
dar, fazer ou não fazer alguma coisa em favor de outrem. Mas tal limitação ou 
adveio de sua vontade, ou de seu comportamento desastrado (hipótese do ato 
ilícito), ou derivou de imposição legal. (RODRIGUES, 2002, p. 6, grifo do autor)  
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Observadas estas definições, pode-se entender o sujeito passivo como 

sendo aquela pessoa à qual uma previsão legal impõe o pagamento de uma prestação 

pecuniária ou a prática ou abstenção de ato, a fim de possibilitar ao Estado o exercício 

de sua atividade arrecadatória e fiscalizatória. 

Sejam os autores de Direito Tributário, seja o nobre civilista citado, todos 

demonstram, por suas definições, que o sujeito passivo deverá ter alguma vinculação 

de fato ou de direito com a relação da qual adveio a obrigação entre credor e devedor. 

Existindo, obrigações tributárias principais e acessórias, preocupou-se o 

legislador em definir, de forma clara, quem seriam seus sujeitos passivos. E assim o 

fez no Código Tributário Nacional, quando dispõe que o sujeito passivo da obrigação 

principal “é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária” (art. 

121), enquanto define que o sujeito passivo da obrigação acessória “é a pessoa 

obrigada às prestações que constituam seu objeto” (art. 122). 

Acerca do sujeito passivo da obrigação tributária principal, Hugo de Brito 

Machado leciona que: 

Sabendo-se que a obrigação tributária principal tem como objeto uma 
prestação pecuniária, pode-se concluir que o seu sujeito passivo é a pessoa 
obrigada por lei a fazer um pagamento, seja de tributo, seja de penalidade 
pecuniária, como está expresso no art. 121, de forma induvidosa. Não o 
pagamento de qualquer penalidade pecuniária, mas de penalidade pecuniária 
que consubstancie sanção pelo não-cumprimento de uma obrigação tributária, 
seja principal, seja acessória. (MACHADO, 2004, p. 420) 

Enfatize-se, mais uma vez, que o legislador não poderá estabelecer como 

sujeito passivo de obrigações tributárias alguém que a elas não se vincule. Tal medida 

se configuraria numa arbitrariedade, podendo ensejar questionamentos judiciais acerca 

da matéria. 

Nas obrigações principais, o sujeito passivo se vincula ao próprio fato 

gerador do tributo, seja quando o objeto da cobrança é o próprio tributo, seja quando se 

trata de penalidade pecuniária por descumprimento de outra obrigação. 
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Poderá ainda o sujeito passivo da obrigação tributária ser direto ou indireto. 

O direito, qual seja o contribuinte, é que aquele que se vincula à hipótese de incidência 

por uma relação de fato.  

Para Hugo de Brito Machado, 

É contribuinte a pessoa, natural ou jurídica, que tem relação pessoal e direta 
com o fato gerador do tributo. O contribuinte é o devedor do tributo. E pode ser 
também o responsável por seu pagamento, como de modo geral acontece. 
Basta que a lei não atribua tal responsabilidade a outrem. Ou, se o fizer, 
reserve também ao contribuinte responsabilidade, solidário ou subsidiária. 
(MACHADO, 2004, p. 422, grifo do autor) 

No exemplo clássico da doutrina, o sujeito passivo direto – contribuinte –  do 

imposto de renda é aquela pessoa que aufere renda. 

Entretanto, como se verá adiante, há motivos para que o legislador confira a 

obrigação de adimplir o tributo devido a pessoa distinta daquela que de fato está 

vinculada à situação jurídica tributável. Aqui se terá, então, o sujeito passivo indireto – 

ou responsável. Este, a despeito de não possuir aquela vinculação de fato referida, 

está legalmente obrigado ao pagamento do tributo. 

Seguindo as definições de Hugo de Brito Machado, 

É responsável a pessoa, natural ou jurídica que, sem revestir a condição de 
contribuinte, vale dizer, sem ter relação pessoal e direta com o fato gerador do 
tributo, está obrigada a fazer o recolhimento respectivo por disposição 
expressa da lei. Não é o devedor do tributo, mas tem a responsabilidade por 
seu pagamento, porque a lei assim estabeleceu. (MACHADO, 2004, p. 423, 
grifo do autor) 

Ressalte-se ainda que esta vinculação do sujeito passivo indireto pode 

ocorrer por substituição ou transferência. Acerca do tema, leciona Hugo de Brito 

Machado: 

Diz-se que há transferência quando existe legalmente o sujeito passivo direto 
(contribuinte) e mesmo assim o legislador, sem ignorá-lo, atribui a outrem o 
dever de pagar o tributo, tendo em vista eventos posteriores ao surgimento da 
obrigação tributária. Diz-se que há substituição quando o legislador, ao definir a 
hipótese de incidência tributária, coloca desde logo como sujeito passivo da 
relação tributária que surgirá de sua ocorrência alguém que está a ela 
diretamente relacionado, embora o fato seja indicador de capacidade 
contributiva de outros, aos quais, em princípio, poderia ser atribuído o dever de 
pagar, e que, por suportarem, em princípio, o ônus financeiro do tributo, são 
geralmente denominados contribuintes de fato. (MACHADO, 2005, p. 151, grifo 
do autor) 
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No exemplo dado anteriormente, o sujeito passivo indireto – também 

chamado de responsável – do imposto de renda poderá ser o empregador, visto que 

obrigado a reter na fonte o quantum referente a tal tributo que incida sobre os 

proventos de seus empregados. 

Permissivo legal para essa sujeição passiva indireta, por assim dizer, 

encontra-se no artigo 128 do Código Tributário Nacional, que determina: 

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. 

Enfim, distingue-se ainda o sujeito passivo de uma obrigação tributária em 

contribuinte e responsável. O contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta 

com a situação que constitua o fato gerador, enquanto o responsável é alguém a quem, 

mesmo não possuindo esta relação pessoal e direta, impõe a lei a obrigação pelo 

adimplemento. Ao responsável não se estará atribuindo a titularidade da relação 

jurídico-tributária que dá azo ao surgimento da obrigação, mas tão somente se lhe 

imputa o ônus do adimplemento das conseqüências econômicas desta. 

 

1.3 Da responsabilidade tributária em geral 

 

Expostos conceitos da obrigação tributária e seus sujeitos passivos, analise-

se pois o que se entende por responsabilidade tributária de modo genérico. 

De início, é salutar considerar que o vocábulo responsabilidade, segundo 

Hugo de Brito Machado, 

liga-se à idéia de ter alguém de responder pelo descumprimento de um dever 
jurídico. Responsabilidade e dever jurídico não se confundem. A 
responsabilidade está sempre ligada ao descumprimento do dever, isto é, à 
não-prestação. É a sujeição de alguém à sanção. Tal sujeição geralmente é de 
quem tem o dever jurídico, mas pode ser atribuída a quem não o tem. 
(MACHADO, 2005, p. 159, grifo do autor) 
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Aqui, então, a responsabilidade deve passar a ser entendida diferentemente 

do dever. Este, ao ocorrer, denota certa liberdade ao que a ele está sujeito. Poderá ser 

cumprido ou não, havendo meios para não se incorrer em seu cumprimento. 

A responsabilidade, por sua vez, não dá ao sujeito a possibilidade de 

escolher entre cumpri-la ou não. Em surgindo, restará à pessoa submeter-se às suas 

conseqüências. 

Entretanto, não se pode afirmar que dever e responsabilidade existam de 

forma distinta. Ao invés disso, esta depende daquele para que ocorra. Estando ainda 

no campo do dever, pode o sujeito a ele submetido optar ou não pelo seu cumprimento. 

Sendo este dever adimplido, findada estará a relação jurídica atinente a ele, não 

surtindo outras conseqüências entre as partes envolvidas. 

Todavia, casos há em que o dever, apesar de existir, não é devidamente 

cumprido por quem de direito. Nesta hipótese haverá o surgimento da 

responsabilidade. 

Normalmente, dever e responsabilidade irão recair sobre a mesma pessoa. 

Porém, pode a lei atribuir responsabilidade a pessoa diferente daquela que possui o 

dever obrigacional. Ocorrendo isso surgirá na verdade uma terceira relação, entre o 

sujeito do dever e o responsabilizado, na qual este se outorgará de direitos frente 

aquele, por ter cumprido obrigações que inicialmente a ele cabiam. 

Estas considerações coadunam-se com aquela conceituação extraída da 

Teoria Geral do Direito, qual seja a de que o conceito de responsabilidade advém do 

descumprimento de um determinado dever jurídico. Imposta a obrigação a alguém, terá 

este o dever de cumpri-la; em não o fazendo, advirá a responsabilidade pelo seu 

cumprimento. 

Destes conceitos depreende-se que é fundamental, para se caracterizar a 

responsabilidade, que ocorra um dano, ou ainda, que haja uma infração a um 

mandamento da lei. Isto porque, caso assim não aconteça, a obrigação imposta a 

alguém por determinação legal haverá sido cumprida, não ensejando um direito ao 
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sujeito ativo de se ressarcir de possíveis prejuízos, ou mesmo de cobrar a 

responsabilização do sujeito passivo pelo adimplemento de direitos que possuía. 

No cerne do Direito Tributário, entretanto, possui a responsabilidade um 

sentido amplo e outro mais restrito. Define Hugo de Brito Machado o sentido amplo 

como “[...] a submissão de determinada pessoa, contribuinte ou não, ao direito do fisco 

de exigir a prestação da obrigação tributária.” (MACHADO, 2005, p. 159, grifo do 

autor), enquanto o restrito seria “[...] a submissão, em virtude de disposição legal 

expressa, de determinada pessoa que não é contribuinte, mas está vinculada ao fato 

gerador da obrigação tributária, ao direito do fisco de exigir a prestação respectiva.” 

(MACHADO, 2005, p. 159, grifo do autor) 

Para Carlos Valder do Nascimento, 

No campo tributário, a responsabilidade, sempre alicerçada em base legal, 
decorre da capacidade inerente ao sujeito de poder participar da relação 
obrigacional tributária passiva. Tal submissão do responsável à pretensão da 
Fazenda Pública, que se caracteriza como sujeição passiva indireta, opera-se 
por substituição, sucessão ou solidariedade, conforme assevera o Código 
Tributário Nacional. (NASCIMENTO, 1999, p. 131) 

Também definindo a responsabilidade tributária, Ives Gandra Martins, diz 

que é 

A sujeição passiva à obrigação tributária, por força de lei imposta à pessoa 
física ou jurídica, que, sem revestir a condição de contribuinte, tenha 
vinculação direta a seu fato gerador, seja por substituição excludente daquele, 
seja por atribuição supletiva do cumprimento da respectiva obrigação, total ou 
parcialmente. (apud NASCIMENTO, 1999, p. 131) 

Uma vez que aqui se pretende enfocar a responsabilidade dos sócios e 

gestores das empresas pelas dívidas destas, tem-se que será estudada a 

responsabilidade tributária em seu sentido restrito, ou seja, naquelas hipóteses em que 

o sujeito ativo da relação tributária pretende cobrar seus tributos de um sujeito passivo 

que não é contribuinte, não possuindo vinculação pessoal e direta com o fato gerador 

ocorrido. 

O Código Tributário Nacional, em seu Capítulo IV, aponta o responsável 

como sendo sujeito passivo da obrigação tributária diverso do contribuinte. Senão veja-

se: 



 

 

22 

 

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. 

Para Luciano Amaro, 

A presença do responsável como devedor na obrigação tributária traduz uma 
modificação subjetiva no pólo passivo da obrigação, na posição que, 
naturalmente, seria ocupada pela figura do contribuinte. Contribuinte é alguém 
que, naturalmente, seria o personagem a contracenar com o Fisco, se a lei não 
optasse por colocar outro figurante em seu lugar (ou ao seu lado), desde o 
momento da ocorrência do fato ou em razão de certos eventos futuros 
(sucessão do contribuinte, por exemplo). (AMARO, 2005, p. 303, grifo do 
autor). 

Perquiri-se, então: qual seria o interesse do legislador em incutir a outrem o 

pagamento de tributo que é, de fato, devido pelo contribuinte? 

A resposta a este questionamento pode ser encontrada nas lições de 

Aliomar Baleeiro, que afirma: 

Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação, garantia do crédito e 
proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o chamado 
responsável. Por isso mesmo, o artigo 128, garantindo a observância do 
princípio da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja 
vinculado indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma 
básica. Isso significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, 
ou deve ter conexão e relação de dependência, com o fato gerador hipotético 
da norma principal, básica ou matriz. (BALEEIRO, 2004, p. 737).                                                   

Pela legislação e a doutrina até aqui colacionadas, percebe-se que pode o 

responsável tributário advir de diversas situações, surgindo como uma espécie de 

salvaguarda ao Fisco, a fim de assegurar a este o recebimento dos tributos que lhe são 

devidos. 

Entretanto, mister se faz que haja entre o responsável tributário e o fato 

gerador da obrigação tributária algum tipo de relação. Uma vez que, como já se disse, 

o responsável se outorga dos direitos do sujeito ativo frente ao sujeito passivo por 

quem adimplir, gera esta relação entre ele e a hipótese de incidência da obrigação, 

para si, uma vinculação com o devedor original da relação tributária. 
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Neste sentido, Alfredo Augusto Becker diz que 

Sempre que utilizar o substituto legal tributário, o legislador ordinário está 
juridicamente obrigado a, simultaneamente, criar a repercussão jurídica do 
tributo sobre o substituído (aquela pessoa de cuja renda ou capital a hipótese 
de incidência é fato signo presuntivo), outorgando ao substituto o direito de 
reembolso ou retenção do valor do tributo perante o substituído. (MACHADO, 
2004, p. 512). 

Em virtude das inúmeras hipóteses e situações distintas que podem dar 

ensejo à responsabilidade tributária, uma vez que se trata de tema de relevante 

importância, sobretudo aos contribuintes, surgiram modalidades desta responsabilidade 

– no que se destacam a por sucessão, a de terceiros, a solidária e a pessoal de 

terceiros. 

A responsabilidade tributária por sucessão ocorre nos casos em que o 

sujeito passivo da obrigação tributária, por meio de um evento substancial que altera as 

partes da relação jurídica, é substituído por outro que o sucede. Exemplos podem ser a 

morte da pessoa física, a fusão ou incorporação de duas ou mais pessoas jurídicas, 

dentre outros. 

Na lição de Luciano Amaro, 

A sucessão dá-se no plano da obrigação tributária, por modificação subjetiva 
passiva. Assim, o sucessor passa a ocupar a posição do antigo devedor, no 
estado em que a obrigação se encontrava na data do evento que motivou a 
sucessão. (AMARO, 2005, p. 320) 

Ressalte-se aqui que mesmo nos casos de obrigações que independam de 

providência do sujeito ativo, deverá o sucessor tributário efetuar o seu adimplemento, 

não podendo se escusar do cumprimento sob a alegativa de desconhecimento. 

Responsabilidade de terceiros, conforme disposto no Código Tributário 

Nacional, em seu artigo 134, nada mais é do que aquela advinda de atos ou omissões 

de terceiros, os quais em virtude de tal assumem a obrigação tributária. 

Vale dizer, contudo, que qualquer responsável tributário será um terceiro, 

uma vez que não possui relação pessoa e direta com o fato gerador da relação jurídico-

tributária. 
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Nestes casos, ao contrário do que ocorre na responsabilidade por sucessão, 

afirma Luciano Amaro que 

não basta o mero vínculo decorrente da relação de tutela, inventariança etc., 
para que se dê a eleição do terceiro como responsável; requer-se que ele 
tenha praticado algum ato (omissivo ou comissivo), pois sua responsabilidade 
se conecta com os atos em que tenha intervindo ou com as omissões pelas 
quais foi responsável. (AMARO, 2005, p. 326, grifo do autor) 

A responsabilidade tributária solidária, a seu termo, equipara-se, de certa 

forma, à solidariedade do Direito Civil. Entretanto, diferentemente desta, a do Direito 

Tributário há de decorrer de lei. Exceção a esta regra se apresenta, por exemplo, no 

caso de uma fiança bancária garantidora de um crédito tributário. Aqui, um instituto de 

direito privado estará estabelecendo uma responsabilidade tributária solidária. 

O Código Tributário Nacional dispõe acerca da solidariedade em seu artigo 

124 e seguintes. 

Por fim, tem-se a responsabilidade pessoal de terceiros. Nesta, enquadrar-

se-á o tema deste trabalho, pelo que se estudará ela detidamente a seguir. 
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2 DOS REQUISITOS PARA A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS SÓCIOS 

E GESTORES 

2.1 Das considerações gerais 

 

Aqui, ingressar-se-á especificamente no cerne do presente trabalho. Deve-

se enfatizar, de início, que a responsabilidade de sócios e gestores das empresas 

pelos créditos tributários destas é questionada, em grande parte, por causa das 

atitudes do Fisco, quando da cobrança de seus tributos. 

Conforme se verá a seguir, não poucos são os casos em que a Fazenda 

Pública, ao executar os créditos tributários, promove de logo a execução contra as 

pessoas jurídicas e as pessoas físicas que dela fazem parte, sem perquirir se há ou 

não responsabilidade de sócios ou gestores pelos fatos geradores dos tributos. Está se 

chegando ao absurdo de, na própria Certidão da Dívida Ativa, serem os sócios já 

inclusos como responsáveis pelo crédito tributário. 

Ressalte-se, entretanto, que não se pretende esquivar do fato de que, não 

cumprida a obrigação tributária, poderá o Fisco imediatamente exigir o seu 

adimplemento. E assim deve ocorrer, em verdade. A questão que se levanta é se há 

possibilidade de a Fazenda cobrar a obrigação já diretamente do responsável, ou 

também deste, sem que tenha havido uma cuidadosa aferição de sua responsabilidade 

e, além disso, sem que o contribuinte primeiro do tributo tenha sequer sido compelido a 

adimpli-lo, por todos os meios admitidos em direito. 

O próprio Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade de 

terceiros – na qual a estudada aqui se enquadra, determina que estes responderão 

somente quando não se puder exigir o tributo do contribuinte principal ou no caso de a 

obrigação advir de ato praticado com alguma irregularidade. Senão observe-se a 

redação do caput dos artigos 134 e 135: 
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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: 
............................................................................................................................... 
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: 
............................................................................................................................... 

Ora, em se analisando a dicção do citado artigo 134, vê-se, de forma clara, 

que o próprio legislador, ao procurar resguardar o Fisco de eventuais inadimplementos 

por parte do contribuinte, asseverou que a responsabilidade dos terceiros incluídos na 

relação tributária somente pode ser avocada quando da impossibilidade de exigência 

da cobrança do tributo do contribuinte principal. 

Desta feita, cai por terra a prática da Fazenda Pública de cobrar os tributos 

dos responsáveis de logo ou concomitantemente à cobrança que faz dos contribuintes, 

no afã de receber o quanto antes e a qualquer título os créditos a que tem direito. 

Ainda que não diretamente tratando do tema do presente trabalho, a 

determinação do referido artigo 134 vem, em boa hora, contribuir para a compreensão 

do próprio artigo 135 do Código Tributário Nacional – também já colacionado, que trata 

especificamente dos casos que se pretende enfocar aqui. 

Isto porque, estando alocados na mesma seção do Código, e 

seqüencialmente, possuem relação entre si. Conjugando a lição do artigo 134 com o 

que reza o caput do artigo 135, depreende-se que esta responsabilidade dos terceiros, 

pessoal ou não, deve a priori ser tratada como subsidiária a do contribuinte. 

Diferenças há, sem dúvida, entre os dois dispositivos. Nas hipóteses do 

artigo 134, aqueles que estão nele arrolados, em seus incisos, responderão 

conjuntamente com o contribuinte por obrigações decorrentes de seus atos ou 

omissões, mas somente nos casos em que estas não possam ser cobradas 

diretamente do contribuinte. 

Deverão estar presentes, indispensavelmente, estes dois requisitos, quais 

sejam a impossibilidade da cobrança da obrigação tributária do contribuinte principal e 
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a relação entre o responsável – por seus atos ou omissões – com o fato gerador da 

obrigação tributária. 

Neste sentido é a lição de Aliomar Baleeiro, que assevera: 

[...] há impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal por 
parte do contribuinte, se tais pessoas responsabilizadas intervierem nos atos 
tributados ou cometeram omissões de deveres que incumbiam, segundo a lei 
fiscal. (BALEEIRO, 2004, p. 733). 

Para o autor, ainda, a distinção entre os dois dispositivos se caracteriza pelo 

fato de que o artigo 134 cria para o terceiro, que tem deveres de 
representação, administração e fiscalização, espécie de sanção por ato ilícito, 
responsabilizando-o solidariamente pelo pagamento do tributo devido pelo 
contribuinte. O artigo 134 supõe apenas a culpa do responsável, ainda que 
levíssima, e a negligencia no perfeito cumprimento de tais deveres, em relação 
aos atos em que intervier ou às omissões cometidas. Ocorrendo dolo, o 
responsável passa a responder pessoal e diretamente pelas dívidas contraídas 
em nome do contribuinte, conforme dispõe em seguida o artigo 135. 
(BALEEIRO, 2004, p. 750) 

Assim, tendo como exemplo o caso da inventariança, não se poderá cobrar 

do inventariante tributo referente ao espólio e que poderia, sem qualquer objeção, ser 

cobrado deste. Neste caso, somente irá o inventariante responder pela obrigação 

quando impossibilitada a cobrança do contribuinte. 

Já quanto ao artigo 135, que alberga o tema em estudo, a obrigação 

tributária deverá, de fato, ser cobrada diretamente daqueles que a ela deram causa. 

Disso decorre, inclusive, o caráter pessoal da responsabilidade da qual se revestem os 

sujeitos elencados no artigo, como já se viu na doutrina colacionada aqui. 

A fim de combater aqueles que, administrando interesses de terceiros, 

praticam atos efetivamente dolosos, possibilitou o legislador ao Fisco imputar-lhes a 

responsabilidade pelo pagamento das obrigações a que derem causa, cobrando deles 

o pagamento independentemente da condição econômica ou jurídica do contribuinte. 

Ao contrário do que ocorre nas hipóteses do artigo anterior, quando se infere 

que a responsabilização das pessoas arroladas decorre muito mais de uma presunção 

de culpa, aqui se terá casos de medidas dolosamente praticadas com a finalidade de 

infringir a lei, os bons costumes ou mesmo os princípios gerais de direito. 



 

 

28 

 

Para que se enquadrem na hipótese deste artigo 135, necessário se faz que 

as pessoas referidas em seus incisos se utilizem do poder que tem, na administração 

de bens de terceiros, para interesses alheios aos destes, desobedecendo não somente 

princípios jurídicos, mas também de outras áreas do conhecimento científico. 

Diz Sacha Calmon Navarro Coelho que 

O artigo 135 retira a solidariedade do artigo 134. Aqui a responsabilidade se 
transfere inteiramente para terceiros, liberando os seus dependentes e 
representados. A responsabilidade passa a ser pessoal, plena e exclusiva 
desses terceiros. Isto ocorrerá quando eles procederem com manifesta malícia 
(mala fides) contra aqueles que representam, toda vez que for constatada a 
prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, 
contrato social ou estatuto. (COELHO, 1997, p. 578, grifo do autor). 

Luciano Amaro, ao tratar deste artigo 135, diz que  

Em confronto com o artigo anterior, verifica-se que esse dispositivo exclui do 
pólo passivo da obrigação a figura do contribuinte (que, em princípio, seria a 
pessoa em cujo nome e por cuja conta agiria o terceiro), ao mandar que o 
executor do ato responda pessoalmente. A responsabilidade pessoal deve ter 
aí o sentido (que já se adivinhava no art. 131) de que ela não é compartilhada 
com o devedor “original” ou “natural”.  
Não se trata, portanto, de responsabilidade subsidiária do terceiro, nem de 
responsabilidade solidária. Somente o terceiro responde, “pessoalmente”. 
(AMARO, 2005, p. 327) 

Também acerca do tema, é interessante citar a lição de Bernardo Ribeiro de 

Moraes, que diz: 

Em todos os casos citados (do art. 134), quem responderá pelo crédito 
tributário será sempre o devedor originário (sujeito passivo da obrigação 
tributária). No caso de terceiro, arrolado na lei (como o sócio) intervir em 
determinado ato ou se omitir no que for responsável, esse terceiro também 
responderá pelo crédito tributário, embora solidariamente e apenas nos casos 
de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte. 
Quanto ao art. 135 do CTN, seu preceito cuida dos terceiros que incidem na 
responsabilidade tributária pessoal em virtude de ato praticado com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Entram em sua área de 
incidência, portanto, "as obrigações tributárias resultantes" - segundo o texto 
legal - "de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos" (caput) pelos "diretores, gerentes ou representantes de 
pessoas jurídicas de direito privado". (MORAES, 1995, p. 520) 

Observada a legislação e a doutrina, percebe-se que a responsabilidade de 

terceiros legiferada nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional apresenta 

similaridades e distinções. 
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Diz-se que são similares porque, em ambos, a responsabilização dos 

terceiros por obrigações tributárias que originariamente não lhes cabiam advém de atos 

que pratiquem, ou seja, faz-se mister que existe relação entre responsável e fato 

gerador. 

Contudo, como já se disse, nas hipóteses do artigo 134, contribuinte e 

responsável estarão em uma espécie de hierarquia: no topo, o contribuinte, de quem se 

deve cobrar primordialmente a obrigação tributária; abaixo dele, o responsável, que 

tendo relação com o fato gerador, a qual deve advir de um ato que, culposamente, 

tenha praticado, será impelido a pagar o crédito tributo no caso de o Fisco restar 

impossibilitado de cobrar do contribuinte. 

Ao artigo 135, por seu turno, reservou-se os casos em que o responsável 

estará, ao contrário, no topo desta hipotética pirâmide: visto que praticou atos que, 

dolosamente, ensejaram ao contribuinte uma obrigação tributária, o responsável estará 

pessoalmente ligado à obrigação, não cabendo ao contribuinte o ônus inicial de 

adimpli-la. Somente caso o Fisco não atinja o objetivo de compelir o responsável a 

arcar com a obrigação tributária, é que poderá buscar meio de cobrá-la diretamente do 

contribuinte. 

Feitas, então, estas considerações gerais, passa-se ao estudo dos tópicos 

mais específicos do tema em estudo. 

 

2.2 Dos atos que ocasionam a responsabilização pessoal 

 

O Código Tributário Nacional, no já referido artigo 135, elenca as hipóteses 

em que serão os terceiros responsabilizados pelas obrigações tributárias dos 

contribuintes aos quais estejam, de alguma forma, relacionados. 

Veja-se a redação do artigo 135: 
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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. 

Conforme se observa, a responsabilização de tais terceiros configura-se em 

exceção à regra pela qual o contribuinte é, a princípio, o devedor principal e 

responsável pelo adimplemento da obrigação tributária. 

No caso do tema em estudo, que se coloca no inciso III deste artigo 135, vê-

se que a responsabilização de gestores e sócios de pessoas jurídicas pelas obrigações 

destas deve, inolvidavelmente, cumprir dois requisitos: a comprovação efetiva de que 

aquele que se pretende responsabilizar exercia, de fato, a administração da pessoa 

jurídica em questão; e, ainda, que a obrigação tributária que se intenta cobrar adveio 

da prática de um ato contrário aos princípios da boa administração ou ao direito, seja 

público, seja privado. 

 

2.2.1 Atos praticados com excesso de poder 

 

Do mesmo modo que as pessoas físicas, também as pessoas jurídicas 

podem deixar de adimplir suas obrigações tributárias por falta de condições econômico-

financeiras para tanto, sem que isto importante, necessariamente, desídia ou má-fé de 

seus dirigentes. 

Assim, a locução “atos praticados com excesso de poderes”, contida no 

referido artigo 135, vem demonstrar que não basta o simples inadimplemento da 

obrigação tributária para que se tenha configurada a responsabilidade dos sócios ou 

administradores da pessoa jurídica. 

Na lição de Hugo de Brito Machado 

A referência a atos praticados com excesso de poderes indica muito 
claramente que a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros diz 
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respeito aos créditos tributários originados de atos abusivos, não aos créditos 
tributários em geral não quitados por simples insuficiência da capacidade 
econômico-financeira da pessoa jurídica. (MACHADO, 2004, p. 586) 

Ante o que acima se disse, necessário se faz, quando da tentativa de 

responsabilização do terceiro pela obrigação tributária, aferir se os atos que este 

praticou excederam aqueles os quais estaria autorizado a praticar. Não basta, pura e 

simplesmente, que se tenha o inadimplemento do crédito tributário. 

Para Hugo de Brito Machado, 

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 da 
responsabilidade destes em relação ao fisco. Aliás, inexistiria essa limitação 
mesmo em relação a terceiros. (MACHADO, 2005, p. 167) 

Entretanto, de fato há muitos casos em que os administradores de pessoas 

jurídicas, no exercício de suas atribuições, por vezes extrapolam os poderes 

originariamente a eles conferidos. 

Em isto ocorrendo, então, far-se-á necessário perquirir se a permissão para 

a prática de tais atos não lhes foi devidamente outorgada e, mais importante, se a 

obrigação tributária surgiu, efetivamente, como conseqüência do ato praticado pelo 

responsável tributário. 

Acerca do tema leciona Luciano Amaro: 

Para que a responsabilidade se desloque do contribuinte para o terceiro, é 
preciso que o ato por este praticado escape totalmente das atribuições de 
gestão ou administração, o que freqüentemente se dá em situações nas quais 
o representado ou administrado é (no plano privado), assim como o Fisco (no 
plano público), vítima de ilicitude praticada pelo representante ou 
administrador. (AMARO, 2005, p. 328) 

Então, atos praticados com excesso de poderes seriam aqueles que, 

abusivos ou atentatórios aos interesses do representado, ocasionassem o surgimento 

de uma obrigação tributária. 

Surgido este crédito em favor do Fisco, aquele que deu causa a tal 

“nascimento” torna-se pessoalmente responsável pelo seu adimplemento, não se 
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devendo, inclusive, exigir esta medida do contribuinte principal, e sim diretamente deste 

responsável. 

A despeito de tudo o que se disse, deve-se salientar que é de grande 

dificuldade a caracterização do excesso de poderes, porque árdua é a tarefa de 

enquadrar este ou aquele ato de gestão como o causador do surgimento da obrigação 

tributária. 

 

2.2.2 Atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto 

 

Assim como a hipótese anterior, esta modalidade de atos que podem ser 

praticados pelos administradores de atividades ou patrimônio de terceiros ensejam aos 

responsáveis a obrigação de adimplir aos créditos tributários a que derem causa.  

Praticando o diretor ou gerente de uma empresa atos que contrariem 

disposição contida em lei, no contrato social ou no estatuto da empresa, e caso 

venham tais atos a ocasionar o surgimento de obrigações tributárias em desfavor da 

pessoa jurídica, o efetivo responsável pelo cumprimento destas obrigações será aquele 

que cometeu tais atos. 

Acerca do tema, é de se ressaltar as lições de Fran Martins e Amador Paes 

De Almeida, citados por Hugo de Brito Machado: 

O sócio-gerente que agir contra os dispositivos do contrato ou da lei, que é a 
norma pública que regula, não só a formação da sociedade, como o seu 
funcionamento, se torna passível de responder solidária e ilimitadamente pelos 
atos praticados”. (MACHADO, 2004, p. 589) 
“A violação à lei se traduz pela transgressão às disposições legais, tais como a 
prática de atos de gestão por sócios proibidos de fazê-lo, gestão fraudulenta, 
dissolução irregular da sociedade etc.”. (MACHADO, 2004, p. 589) 

A doutrina apresenta como duas hipóteses para se configurar a prática dos 

atos em estudo: a primeira se dá quando o fato gerador da obrigação tributária advém 

de ato praticado pelo diretor ou administrador da pessoa jurídica que extrapola as 

funções a ele estabelecidas pelo instrumento contratual – como exemplo, tem-se a 
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operação mercantil realizada por diretor vedado a tal prática; a segunda é aquela em 

que, a despeito de o fato gerador ter sido ocasionado pela pessoa jurídica, o não 

pagamento da obrigação tributária decorra de ato praticado pelo diretor que seja 

contrário à lei societária – é o caso, então, de liquidação irregular de sociedades, por 

exemplo. 

Ponto interessante a se salientar é que a natureza do tributo que gerou a 

obrigação tributária é irrelevante para a caracterização da responsabilidade tributária 

estabelecida no artigo 135 do Código Tributário Nacional. A distinção que se faz é entre 

o ato da pessoa jurídica e o da pessoa física que a administra: sendo medida daquela, 

não caberá responsabilizar o terceiro; sendo atitude desta, por sua vez, poder-se-á 

atingir a incutir responsabilidade pela obrigação ao terceiro, desde que observados os 

demais requisitos já tratados neste trabalho. 

Infração à lei que denote responsabilidade tributária, vale ainda dizer, pode 

ser aquela mesma que enseja uma responsabilização civil, trabalhista ou mesmo penal 

do administrador da pessoa jurídica. Seus atos repercutirão em todas as esferas do 

direito que estabeleçam sanção de qualquer natureza a eles.  

Neste sentido é a lição de Hugo de Brito Machado: 

Importante é verificar que não existe uma infração à lei para fins de 
responsabilidade tributária, outra para fins de responsabilidade civil, outra para 
fins comerciais e outra para fins trabalhistas. A infração à lei capaz de 
responsabilizar o diretor ou sócio-gerente é uma só, em virtude de configurar-
se com a violação das disposições de direito comercial que regem o exercício 
da função do órgão que corporificam. (MACHADO, 2004, p. 590) 

Do que se viu, pode-se concluir que esta responsabilidade atribuída a 

diretores, administradores e, como se verá adiante, muitas vezes, aos sócios das 

pessoas jurídicas, não consiste numa regra. 

A princípio, será a pessoa jurídica o contribuinte da obrigação tributária, o 

devedor principal desta. Isto porque, ao ser constituída, adquire ela, como a própria 

denominação já diz, personalidade distinta daquela de seus sócios. 
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Sendo assim, não faria sentido se admitir que diretores e administradores 

fossem os principais e primeiros responsáveis pelas obrigações destas pessoas 

jurídicas. 

Como se apôs anteriormente, a responsabilidade tributária estabelecida no 

artigo 135 do Código Tributário Nacional advém de uma situação em que o fato gerador 

da obrigação tributária possui relação direta com atos praticados pelo diretor ou 

administrador, ou ainda quando, tendo o fato gerador origem em ato da pessoa jurídica 

em si, o inadimplemento do crédito tributário se dê por medida realizada com excesso 

de poderes, atentatória à lei, às disposições do contrato social ou estatuto. 

 

2.2.3 O não-pagamento do tributo como ato que importe em responsabilidade 

 

Muito se discute também, tanto na doutrina quanto nos tribunais, a 

possibilidade de se caracterizar como ato atentatório à lei, ou seja, como medida que 

possibilita o enquadramento da situação fático-jurídica nas hipóteses do citado artigo 

135 do Código Tributário Nacional, o simples inadimplemento da obrigação tributária 

por parte do contribuinte principal. 

A grande celeuma se encontra em distinguir se, em não sendo pago o tributo 

no momento devido, constitui-se em mora a pessoa jurídica por si própria, ou se este 

atraso decorre de ato de seus administradores ou sócios que possam ser incluídos no 

artigo 135 do Código Tributário Nacional para, então, transferir-se a responsabilidade 

pelo pagamento da obrigação tributária a estas pessoas físicas. 

Acerca do tema, leciona Hugo de Brito Machado: 

Na verdade, o não-pagamento do tributo é uma infração à lei. Isso é 
incontestável. E por isso mesmo deve ser aplicado o art. 138 do Código 
Tributário Nacional para excluir a multa simplesmente moratória, como será 
explicado nos comentários ao referido artigo. Ocorre que o não-pagamento do 
tributo é, em geral, infração praticada pela pessoa jurídica. Não pelo dirigente 
desta, não se podendo esquecer que a pessoa natural do dirigente não se 
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confunde com a pessoa jurídica. Nem com o órgão desta. (MACHADO, 2004, 
p. 588). 

Portanto, não se pode afirmar que qualquer inadimplemento tributário que 

tenha como sujeito passivo a pessoa jurídica advirá, na verdade, de ato de seus 

diretores ou sócios que atentem contra a lei, seus mandatos ou o instrumento 

constitutivo. 

Até mesmo porque, conforme já se disse, a pessoa jurídica, a partir do 

momento que é constituída, libertar-se-á da pessoa de seus sócios, “nascendo”, a partir 

dali, no mundo jurídico. Ocorrido este fato, ela passará a ser uma figura do Direito 

capaz de ser responsabilizada pelas conseqüências das ações que de si emanem, 

ainda que, para tanto, seja necessária a existência de uma pessoa física a geri-la. 

Observe-se a salutar lição de Hugo de Brito Machado Segundo: 

O artigo 20 do Código Civil assevera, aliás tautologicamente
1
, que as pessoas 

jurídicas têm existência distinta da de seus membros. Isso significa que a 
sociedade possui deveres jurídicos diferentes dos deveres jurídicos dos seus 
sócios e presentantes. Juridicamente, a pessoa jurídica é tão real quanto a 
pessoa física. Exprime-se por órgãos, sendo capaz de todos os direitos, ‘salvo, 
está visto, aqueles que resultam de fatos jurídicos em cujo suporte fático há 
elemento que ela não pode satisfazer (e. g. ser parente para suceder 
legitimamente, ou ter pretensão a alimentos)’

2
. (MACHADO SEGUNDO, 2000, 

p. 125-146) 

Assim posto, para que se compreenda e aplique as hipóteses do artigo 135 

do Código Tributário Nacional, não basta que se diga se é ou não o simples 

inadimplemento causa suficiente para caracterizar infração à lei por parte dos 

administradores e sócios da pessoa jurídica. 

Na verdade, o que se deve procurar atingir como cerne da questão é quem 

foi, de fato, o causador deste inadimplemento. Se a pessoa jurídica, pela personalidade 

que tem, através de um de seus órgãos e do hodierno exercício de suas atividades; se 

as pessoas físicas que dela fazem parte, por atos que excedam os mandatos que 

possuam, ou que se demonstrem contrários ao bom Direito, às leis ou aos estatutos. 

                                                           
1
 “Não se trata, a rigor, de regra jurídica. Apenas tautologicamente se enuncia que as pessoas jurídicas têm 

capacidade de direito, que as pessoas jurídicas são pessoas”. (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. 3 

ed. Editor Borsoi: Rio de Janeiro, 1970, v.1, §75, nº 4,  p. 289). 
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Seria incorreto afirmar que a pessoa jurídica, por ser necessariamente 

gerida por pessoas físicas, não poderia ser culpada pela prática de atos ilícitos. 

Ao contrário disso, inúmeros são as hipóteses de atos contrários à lei que, 

de fato, são cometidos pela pessoa jurídica, como ente que é. A prática destes atos 

decorrerá, muitas vezes, da necessidade da continuação das atividades da empresa, 

em virtude de situação econômico-financeiras desfavoráveis.  

Pode ocorrer, por exemplo, de determinada pessoa jurídica restar 

inadimplente no pagamento dos tributos que deve por não possuir recursos suficientes 

para tanto e isto não caracterizará responsabilidade de seus sócios ou administradores. 

Se a própria pessoa jurídica, por seu funcionamento regular, chegou a um estado de 

insolvência temporária e parcial, não se poderá responsabilizar um administrador que, 

com determinados recursos, optou por saldar sua folha salarial, deixando para 

posteriori o pagamento das obrigações tributárias da empresa. 

Na possibilidade apresentada, não se configura qualquer das hipóteses do 

artigo 135 do Código Tributário Nacional, a despeito de ter havido, de fato, o não-

pagamento dos tributos devidos pela pessoa jurídica. Isto porque não terá ocorrido 

culpa ou dolo dos diretores ou sócios da empresa no descumprimento desta obrigação 

tributária. Estes apenas optaram por uma obrigação em detrimento de outra, por não 

possuir a pessoa jurídica recursos disponíveis para arcar com ambas. 

Reiterando a idéia de que não basta o inadimplemento para se incorrer nas 

hipóteses do artigo 135 do Código Tributário Nacional, mas que é de fundamental 

importância, na verdade, a caracterização da culpa ou dolo do diretor ou sócios da 

pessoa jurídica, leciona Hugo de Brito Machado:  

os diretores e sócios-gerentes apenas podem ser responsabilizados, nos 
termos do art. 135 do CTN, quando atuem fora dos limites de sua competência. 
Essa atuação, obviamente, é aquela que se dá com infração das normas que 
limitam essa competência, que são exatamente a lei societária, o contrato 
social ou os estatutos. (MACHADO, 2004, p. 589) 

                                                                                                                                                                                           
2
 Cfr. Pontes de Miranda. Tratado de Direito Privado. 3 ed. Editor Borsoi: Rio de Janeiro, 1970, v.1, §75, nºs 3 e 4,  

p. 282-288. 
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Demonstrado, então, que o não-pagamento puro e simples de uma 

obrigação tributária não poderá ensejar, de logo, a responsabilização de terceiros, 

interessante se faz ressaltar o que assevera Luciano Amaro, quando trata da definição 

dos atos que ensejam a caracterização do artigo 135. Diz o autor: 

É intuitivo que há de se tratar de atos praticados em nome de outrem (o 
representado, preponente, administrado, mandante, que seria o “contribuinte”), 
pelo terceiro (administrador, mandatário etc.). Com excesso de poderes, por 
exemplo, mas em nome do administrado, do mandante etc. Com violação da 
lei, mas também em nome de outrem. Com infringência do contrato ou estatuto, 
mas sempre em nome da sociedade. (AMARO, 2005, p. 328) 

Estes ensinamentos, como se vê, vêm demonstrar que o não-pagamento do 

tributo, por si só, não restará como instrumento configurador da responsabilidade 

contida no Código Tributário Nacional. Impreterível, será, que o ato praticado pelo 

diretor ou sócio da empresa que dê causa ao surgimento da obrigação tributária, ou 

que pelo menos tenha relação com o fato gerador desta, tenha sido cometido com 

culpa ou dolo por quem se pretende responsabilizar. 

Tais considerações acerca do não-pagamento como ensejador de 

responsabilidade se revestem de indubitável importância, quando se sabe que tal 

hipótese se constitui na principal causa de as Fazendas Públicas procurarem a 

responsabilização de sócios e diretores de pessoas jurídicas pelas obrigações 

tributárias destas. 

 Os procedimentos utilizados pelo Fisco para cobrar o pagamento das 

obrigações que julga devidas é o que veremos a seguir, quando se pretenderá 

sintetizar o que já foi visto até então, a fim de atingirmos as conclusões pretendidas 

neste trabalho. 
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3 DOS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS FISCAIS – A FORMA COMO SE IMPUTA 

RESPONSABILIDADE A SÓCIOS E GESTORES 

3.1 Considerações iniciais 

 

Tendo sido tratados até aqui aspectos referentes aos requisitos para 

responsabilização de sócios e administradores de pessoas jurídicas, passa-se então à 

análise das execuções fiscais, ou seja, dos procedimentos pelos quais as Fazendas 

Públicas acionam o Poder Judiciário a fim de cobrar as obrigações tributárias que lhes 

sejam devidas. 

Regido pela Lei 6.830/80, mais conhecida como Lei das Execuções Fiscais, 

esta modalidade de procedimento executivo possui muitas peculiaridades frente aos 

demais, os quais seguem o Código de Processo Civil. Vale dizer, aliás, que a maioria 

do processo tributário se rege pela normas do Processo Civil.  

Ante este fato, então, vê-se que o legislador, ao criar legislação específica 

para a cobrança dos tributos pelas Fazendas, pretendeu conferir ao Fisco certas 

prerrogativas na cobrança de seus créditos. 

Criticando tal medida, entende Humberto Theodoro Júnior: 

Na verdade, padece a nova lei de execução fiscal de, pelo menos, dois graves 
defeitos fundamentais: a) a desconsideração de um princípio que já se 
integrara ao CPC, um todo harmônico e funcional; e b) a instituição de 
privilégios exagerados e injustificáveis para o Fisco, que foi cumulado com 
favores extremos. (THEODORO JÚNIOR, 2002, p. 4) 

No mesmo sentido, saliente-se ainda o entendimento de Eduardo Domingos 

Bottalo: 

(...) em nada concorreu para o aprimoramento do processo judicial de cobrança 
da dívida ativa. Muito pelo contrário, o diploma em questão destaca-se pela 
tentativa de suprimir direitos fundamentais e atropelar procedimentos a respeito 
dos quais já se havia assentado pacífico entendimento, além de penetrar em 
áreas que refogem aos reconhecidos limites do processo, ou seja, àquelas 
reservadas ao direito material tributário em sentido estrito. (BOTTALO, 2004, p. 
249) 
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Sendo este procedimento de cobrança do Fisco, então, a Execução Fiscal, 

esta terá como título executivo a Certidão da Dívida Ativa (CDA), na qual constará o 

detalhamento do débito que está sendo cobrado, bem como outros requisitos previstos 

no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80. 

Sobre o tema, leciona Hugo de Brito Machado: 

A certidão da inscrição do crédito da Fazenda Pública como Dívida Ativa é o 
título executivo extrajudicial de que necessita a exeqüente para a propositura 
da execução. Nesta, portanto, a exeqüente não pede ao Juiz que decida sobre 
o seu direito de crédito. Pede simplesmente sejam adotadas providências para 
tornar efetivo o seu crédito, isto é, providências para compelir o devedor ao 
pagamento. (MACHADO, 2005, p. 460) 

Assim, não cumprida a obrigação tributária, a própria Fazenda Pública é 

quem se encarrega de constituir o título executivo que lhe conferirá o direito de cobrá-

la. Cumpridos os requisitos legais, já referidos, servirá a CDA como meio para a 

execução, não havendo previsão para que o sujeito passivo da obrigação tributária 

tome parte nesta etapa do procedimento. 

Desta forma, uma vez que é o Fisco quem “confecciona”, por assim dizer, 

esta Certidão da Dívida Ativa, as informações contidas nela são as que melhor 

atendam aos interesses dele. 

Isto porque, como é natural em toda relação jurídica, o Fisco pretenderá, 

com suas medidas, fazer prevalecer seus entendimentos no que tange à 

responsabilização pessoal de terceiros pela obrigação tributária. 

Ressalte-se, entretanto, que não se está aqui afirmando que são apostas no 

título informações inverídicas, no intuito de lesar o contribuinte. O que se pretende 

fazer prevalecer é, na verdade, que como tais informações advém diretamente do 

Fisco, cabe ao Judiciário, pelo poder que tem, confirmar em sua decisão final sobre o 

caso a validade ou não delas. 

Esta crítica que se faz advém do fato de que, sendo a inscrição na Dívida 

Ativa o procedimento administrativo anterior e basilar para a obtenção da Certidão da 

Dívida Ativa, deve – ou deveria – ela obedecer aos princípios que regem o direito 
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administrativo. Ou seja, está subordinada ao devido processo administrativo, acima do 

qual vigoram os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e 

do contraditório. 

Sendo assim, a observância de tais princípios, desde que corretamente 

adotada, possibilitaria que os requisitos para responsabilização de terceiros por 

obrigações tributárias de outrem fossem devidamente cumpridos e, com isso, daria 

maior segurança jurídica aos procedimentos executivos fiscais, tão questionados 

quando versam acerca de tal matéria. 

Como se vê na praxis processual, entretanto, este zelo pelo procedimento 

administrativo não é comum às Fazendas Públicas, as quais, ao invés disso, procuram 

apenas constituir a obrigação tributária e, estando em mora o contribuinte, buscam 

obter o maior número possível de responsável pelo crédito tributário, na ânsia de 

cobrá-lo o quanto antes possível. 

 

3.2 A sujeição passiva na execução fiscal 

 

No Capítulo 1 deste trabalho, tratou-se acerca do sujeito passivo da 

obrigação tributária. 

Procurou-se explicitar, através da doutrina e da legislação atinentes, quem 

são os sujeitos passivos da obrigação tributária, sejam como contribuintes, sejam como 

responsáveis tributários. 

Visto que já se fez tais considerações, o presente tópico pretende apenas 

posicioná-las dentro da Execução Fiscal. 

Cominados ao artigo 121 do Código Tributário Nacional, já estudados, tem-

se os artigos 4º da Lei 6.830/80 e 568 do Código de Processo Civil. 
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Da mesma forma que os primeiros, estes dois últimos dispositivos legiferam 

que o crédito tributário tem como obrigados ao seu adimplemento não somente os 

contribuintes principais, mas também aqueles que, incursos nas previsões legais, 

pratiquem atos que ensejem sua responsabilização. 

Tanto o Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, I, quanto a Lei de 

Execução Fiscais, em seu artigo 2º, §5º, I, são diretos em determinar a necessidade de 

vinculação entre contribuinte e responsáveis tributários e o título que servir de base 

para a execução. E essa vinculação deveria ocorrer através da apuração das 

responsabilidades de cada um na relação jurídico-tributária. 

Acerca do assunto é a lição de Humberto Theodoro Júnior: 

 [...] o órgão judicial há de averiguar se ele se acha integrado 
inquestionavelmente ao título, como se dá com o fiador, o sócio solidário e 
outros similares. Em outras situações em que a responsabilidade depende de 
demonstração de fatos outros estranhos ao título ou às regras cogentes de lei, 
é claro que o órgão judicial não dispõe de um meio imediato e eficaz de 
verificação da certeza do vínculo do suposto devedor à responsabilidade 
executiva. Deve a Fazenda Pública apurar previamente os respectivos fatos. 
(THEODORO JÚNIOR, 2002, p. 60/61) 

Contudo, como já se disse, na maioria das vezes a inscrição na Dívida Ativa, 

que dará início ao procedimento de cobrança por parte do Fisco, não obedece aos 

princípios constitucionais assecuratórios do direito dos contribuintes, sem os quais não 

se pode ter uma apuração efetiva e segura da responsabilidade de sócios e diretores. 

Para James Marins, 

Ao lado da necessidade de se buscar satisfazer o crédito fazendário, surge a 
necessidade de se buscar também o respeito incondicional ao sistema de 
garantias da relação jurídica tributária. Desse limite, por mais que se propugne 
pelo interesse publico da satisfação do credito, não se pode passar a execução 
fiscal. (MARINS, 2002, p. 538) 

E prossegue o autor: 

O titulo executivo para ser válido, leia-se gerar presunção de liquidez e certeza 
deve espelhar fielmente o que se apurou no procedimento administrativo – que 
em seu turno deve ter sido realizado em absoluta adstrição à lei, material, 
formal e, em certos casos, processual – sob pena de ineficácia da execução e 
nulidade do titulo. Se não for regular o procedimento administrativo não haverá 
presunção de certeza impossibilitando qualquer pretensão do fisco. (MARINS, 
2002, p. 538) 
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Entretanto, a prática demonstra que o Fisco, ao exercer os atos necessários 

à satisfação de seus créditos, não vem respeitando nem a legislação constitucional 

nem a infraconstitucional. 

O abuso de direito que as Fazendas tem praticado se inicia quando da 

inscrição da obrigação tributária na Dívida Ativa. Tratando-se de procedimento 

administrativo que não necessita da anuência do devedor, o Fisco vem, 

hodiernamente, incluindo sócios ou gestores das empresas como co-responsáveis 

pelos créditos tributários desta, sem apurar se foram cometidos ou não atos 

ensejadores de responsabilidade. Por mais que se diga que o contribuinte é notificado 

antes da inscrição, seus pleitos administrativos no sentido de excluir a responsável que 

estiver sendo imputada a terceiros, em regra, não são atendidos pela autoridade 

administrativa. 

Ato contínuo a este, a Certidão da Dívida Ativa, ao ser emitida, já incute esta 

responsabilidade a sócios ou administradores, sem que tenha sido apurada a ligação 

dos atos destes com o não-cumprimento da obrigação tributária.  

Como a Execução Fiscal terá por base esta Certidão, ao ser intentada contra 

a pessoa jurídica a sujeição passiva pela obrigação é de logo compartilhada com seus 

sócios ou gestores. 

Assim sendo, então, o suposto responsável tributário pela obrigação se 

encontra em situação de profunda desvantagem ante o Fisco.  

Conforme se percebe na prática dos tribunais, há magistrados que admitem 

que o simples fato de a Certidão da Dívida Ativa indicar este sócio ou aquele gestor da 

pessoa jurídica como co-responsáveis pelos débitos é suficiente para caracterizá-los 

como responsáveis tributários. 

Quando se soma a tais entendimentos o fato de que, antes ou após a 

inscrição em Dívida Ativa, não são realizadas diligências ou procedimentos a fim de 

constatar se, de fato, as obrigações decorrem ou não de atos imputáveis a sócios ou 

gestores, verifica-se a situação desfavorável em que estes se encontram ante o Fisco. 
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Pelo que aqui se viu, a sujeição passiva na Execução Fiscal, na prática, é 

em muito determinada pela Certidão da Dívida Ativa. A despeito de a legislação 

determinar o cumprimento de uma séria de medidas a fim de que se apure de forma 

correta quem é o responsável de fato pelo descumprimento da obrigação tributária, 

decisões de tribunais vem julgando como suficiente para determinar o pólo passivo dos 

procedimentos executivos constarem as pessoas na Certidão da Dívida Ativa 

apresentada pelo Fisco como título executivo que embasa a ação. 

Ao contrário do que ocorre no campo da obrigação tributária como teoria, a 

aferição de responsabilidade tem sido, na maioria das vezes, deixada de lado pela 

Fazenda. 

Vale dizer aqui que a prática tem ratificado as opiniões presentes neste 

trabalho, e contrárias aos arroubos arrecadatórios desmesurados dos entes públicos. 

Na ânsia de logo ver adimplida a obrigação tributária, o Fisco está adotando como 

medida comum a inclusão de sócios e gestores de pessoas jurídicas como co-

responsáveis pelo créditos tributários destas.  

Uma vez que não consiga, de início, compelir a pessoa jurídica a saldar o 

débito, tem-se procurado de logo o redirecionamento da Execução Fiscal, a fim de 

atingir o patrimônio destes responsáveis, os quais, muitas vezes, sequer influíram na 

ocorrência do fato gerador do tributo ou, ainda mais absurdo, não participaram de 

nenhum ato referente à administração da empresa. 

A grande questão que existe hoje nos tribunais é se a mera inclusão de 

sócios ou gestores na Certidão da Dívida Ativa como co-responsáveis pelas obrigações 

tributárias das pessoas jurídicas torna possível o redirecionamento da execução para 

que atinjam esses responsáveis. Conforme se viu, há decisões contrárias e outras 

favoráveis ao pleito das Fazendas Públicas. 

Desta feita, com a profusão de ato abusivos praticados pelo Fisco, passou a 

doutrina a procurar delimitar a responsabilidade tributária de terceiros ante as 
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obrigações das pessoas jurídicas, o que possibilitou a estes melhor embasamento dos 

meios de defesa à sua disposição. 

Assim, estudar-se-á essas possibilidades de defesa adiante, a fim de que se 

complemente o presente trabalho. 

 

3.3 O redirecionamento da Execução Fiscal 

 

Não fossem bastantes todos os instrumentos que possibilitam ao Fisco obter 

o adimplemento de suas obrigações tributárias vantajosamente, quando comparado 

aos demais credores, há doutrina e jurisprudência que admitem ainda a possibilidade 

de redirecionamento na execução. 

Redirecionamento, diga-se, ocorre quando a execução atinge bens de quem 

não foi indicado inicialmente como réu, ou ainda de alguém que sequer consta no título 

executivo que está servindo de base ao processo.  

No caso da Execução Fiscal, redirecionar a execução seria dirigir seu 

alcance a sócios ou gestores não indicados como réus, inclusive àqueles que não 

tenham sido referidos mesmo na Certidão da Dívida Ativa. 

Tanto o Supremo Tribunal Federal, quando ainda lhe cabia a análise de 

matéria de lei ordinária, quanto o Superior Tribunal de Justiça, a quem atualmente 

compete o julgamento destas questões, têm entendido possível o redirecionamento da 

Execução Fiscal. Do Supremo, é julgado neste sentido: 

EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMAÇÃO PASSIVA. 
As pessoas referidas no inciso III do art. 135 do CTN são sujeitos passivos da 
obrigação tributária, na qualidade de responsáveis por substituição, e, assim 
sendo, aplica-se-lhes o disposto no art. 568, V, do Código de Processo Civil, 
apesar de seus nomes no título extrajudicial. Podem ser citadas e ter seus 
bens penhorados independentemente de processo judicial prévio para a 
verificação da ocorrência inequívoca das circunstâncias de fato aludidas no art. 
135, ‘caput’, do CTN, matéria essa que, no entanto, poderá ser discutida 
amplamente em embargos de executado. (BRASIL, STF, 1987). 
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O Superior Tribunal de Justiça, também em decisões favoráveis ao 

redirecionamento, tem asseverado: 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. 
RESPONSABILIDADE. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL. 
I - O sócio-gerente é responsável pelos débitos tributários da empresa,  
independentemente de constar o seu nome da certidão de dívida. A 
responsabilidade decorre da dissolução irregular, sem o pagamento dos 
tributos devidos. 
II - Não se demonstrando, entretanto, a condição de sócio-gerente da 
embargante e nem que ela contribuiu para a dissolução, pois já havia se 
retirado da sociedade, nenhuma violação ocorreu ao dispositivo do Código 
Tributário. (BRASIL, STJ, 1996).  

A despeito de advirem dos órgãos máximos do Poder Judiciário brasileiro, 

tais decisão merecem ser criticadas, uma vez que não se coadunam com a própria 

legislação a que se referem, e principalmente porque vão de encontro a garantias 

constitucionais tão arduamente conquistadas, que merecem ser defendidas a ferro e 

fogo. 

Critica-se estes posicionamento favoráveis ao redirecionamento, de início, 

por contrariarem decisões já exaradas pelos próprios tribunais no que concerne à 

necessidade de apuração prévia da responsabilidade de sócios e gestores.  

Vários são os arestos que determinam que, para se imputar a 

responsabilidade prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional, é necessária a 

devida apuração da ocorrência dos atos previstos no caput do referido artigo, 

ressaltando-se ainda a necessidade de ser esse procedimento investigatório anterior 

ao processo de execução. Assim entendeu o Superior Tribunal de Justiça: 

EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIO-GERENTE FALECIDO - ATO ILÍCITO - NÃO 
APURAÇÃO - RESPONSABILIDADE INEXISTENTE - EXECUÇÃO CONTRA 
FILHAS DO SÓCIO FALECIDO - ABUSO PROCESSUAL. 
I - Não se pode atribuir a responsabilidade substitutiva para sócios, diretores ou 
gerentes, revista no art. 135, III, do CTN, sem que seja antes apurada a prática 
de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos. 
II - Não ocorre a substituição tributária pela simples circunstância de a 
sociedade achar-se em débito para com o fisco. 
III - Não é responsável tributário pelas dívidas da sociedade o sócio-gerente 
que transferiu regularmente suas cotas a terceiros, continuando, com estes, a 
empresa. 
IV - A responsabilidade tributária solidária prevista nos Artigos 134 e 135, III 
alcança o sócio-gerente que liquidou irregularmente a sociedade limitada. O 
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sócio-gerente responde por ser gerente, não por ser sócio. Ele responde, não 
pela circunstância de a sociedade estar em débito, mas por haver dissolvido 
irregularmente a pessoa jurídica. 
V - Executar, com fundamento em não demonstrada responsabilidade solidária 
as filhas do suposto devedor, já falecido é abuso processual, que tangencia os 
limites do disparate. (BRASIL, STJ, 2002).  
 

Conforme demonstrado por este decisum, então, admitir a execução dos 

supostos responsáveis tributários sem apurar previamente sua responsabilidade 

confronta a legislação vigente e, mais importante ainda, contraria preceitos 

constitucionais, pelo que não se deve admitir sob hipótese alguma. 

Outro questionamento interessante a se fazer é no que concerne ao 

entendimento de parte da jurisprudência que vê os embargos à execução como meio 

hábil à prova desta responsabilidade. Tal parcela do mundo jurídico, enfatize-se, não 

questiona a necessidade de se comprovar a prática de atos ensejadores de 

responsabilidade. Questão maior consiste em determinar qual é o momento em que é 

possível a realização desta dilação probatória. 

Considerar satisfatória a utilização dos embargos como meio de 

comprovação da responsabilidade, bem como da desconstituição desta, é retirar de 

sócios e gestores das empresas o direito ao devido processo legal administrativo, 

assegurado na Carta Magna brasileira. Insertos neste devido processo legal, e tão 

importantes quanto ele, tem-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

também constitucionalmente previstos, e que devem ser observados não somente nos 

processos judiciais, mas também nos administrativos. 

Isto porque, quando o Fisco inscreve essas pessoas naturais em Dívida 

Ativa como sendo co-responsáveis de uma obrigação tributária da pessoa jurídica, 

deveria proporcionar a elas, como faz com a empresa, possibilidade de defesa, bem 

apurado se ocorreu, de fato, o cometimento dos atos previstos no artigo 135 do Código 

Tributário Nacional. 

O dispositivo citado não prevê a possibilidade de se responsabilizar o diretor 

ou gerente apenas por estar exercendo este cargo. É necessário, além disso, que a 

função empreendida, pelos atos que cometer, transmude-se na de responsável 
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tributária, para o que será necessária a prática, devidamente apurada, das hipóteses 

previstas em lei para que se caracterize esta responsabilização. 

Ponto ainda salutar de se comentar é o fato específico de as decisões 

favoráveis ao redirecionamento, ao interpretarem a legislação ordinária, o fazerem 

contrariando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

A Execução Fiscal tem como base processual a Certidão da Dívida Ativa, 

título executivo que goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-

constituída, como os demais títulos extrajudiciais. Ocorre, contudo, que esta presunção 

decorre do fato de se considerar que, anteriormente à inscrição que gerou ao 

nascimento dessa certidão, realizou-se todo um procedimento administrativo a fim de 

apurar regularmente à dívida, no que toca à sua existência, valor e demais requisitos. 

Assim, da mesma forma se tem que o diretor ou sócio inscrito na certidão 

como co-responsável há de ter sido sujeito de um procedimento administrativo 

específico, a fim de apurar sua responsabilidade. Sabe-se, entretanto, que tal 

afirmação não condiz com a prática real, como já se viu anteriormente no presente 

trabalho. 

Com isso, uma vez que o sócio ou gestor que está se pretendendo 

responsabilizar não foi pessoalmente intimado a participar de procedimento 

administrativo apuratório de sua responsabilidade, não se pode dizer que foram 

respeitados os princípios constitucionais já referidos, com o que se poderá, então, 

pretender a anulação desta responsabilização. 

Por fim, outro tópico que surge nas decisões favoráveis ao redirecionamento 

é o amparo que se pretende ter no artigo 568, V, do Código de Processo Civil, que 

arrola dentre os sujeitos passivos da execução o responsável tributário. 

Ora, muito já se disse e viu neste trabalho acerca da distinção entre sócio, 

gestor e administrador, e o responsável tributário. Qualquer um destes três primeiros 

poderá ser responsável tributário ante as obrigações da pessoa jurídica. Entretanto, 

esta responsabilidade não existirá obrigatoriamente. Muitas serão as ocasiões, 
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inclusive, em que apenas a pessoa jurídica será responsável pelas obrigações que 

contrair. 

Para tanto, basta que as pessoas naturais gestores da pessoa jurídica 

exerçam seus atos com probidade e zelo, respeitando os limites de seus mandatos, 

bem como as leis, o contrato social e os estatutos. Agindo dessa forma, dificilmente 

incorrerão nas hipóteses previstas no artigo 135 para que sejam responsabilizadas. 

Enfim, o que diz o artigo 568 do CPC nada mais é do que a possibilidade de 

ser o responsável tributário sujeito passivo da Execução Fiscal. Todavia, não faz a lei 

processual civil qualquer menção que desconstitua a necessidade de apurar esta 

responsabilidade em procedimento prévio, muito menos se diz que sócios ou gestores 

serão, obrigatoriamente, responsáveis tributários. 

 

3.4 Da prática processual. As possibilidades de defesa de sócios e gestores 

3.4.1 Os instrumentos processuais 

 

Proposta a execução fiscal pela Fazenda Pública contra o contribuinte e o 

responsável, simultaneamente, ou procurando o sujeito ativo redirecioná-la contra 

estes, existirão, processualmente, duas vias de defesa de sócios e gestores. 

A primeira se constitui na interposição de embargos à execução pelo 

suposto responsável tributários, previsto na lei processual e que será o “processo 

através do qual exercitará o seu direito de defesa” (MACHADO, 2005, p. 460). 

Ocorre, contudo, que os requisitos para a interposição destes embargos 

podem ocasionar ao sócio ou gestor um ônus demasiado grande para que exerça seu 

direito de defesa.  

Isto porque, como se dá na maioria das execuções do processo civil, é 

requisito essencial para a interposição de embargos pelo devedor – no caso, o  suposto 
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responsável tributário – que se realize a segurança do juízo, ou seja, que seja o valor 

atribuído à obrigação tributária pelo Fisco previamente garantido por depósito, fiança 

bancária ou indicação de bens à penhora. 

Iniciando a defesa dos responsáveis, a doutrina vem considerando que a 

interposição de embargos é possível ainda que a segurança do juízo fornecida não seja 

total, mas apenas parcial.  

Ocorrendo o depósito de quantia, apresentando-se fiança bancária ou sendo 

oferecidos bens à penhora, não deve o magistrado se negar a analisar a defesa dos 

sujeitos passivos pelo simples fato de não ser a garantia do juízo suficiente para 

assegurar todo o crédito tributário pleiteado. 

Insatisfeito com a garantia prestada, poderá o credor requerer o reforço da 

penhora, a fim de que se atinja o montante integral da obrigação tributária. 

Contudo, em isso não sendo possível, não se deverá prosseguir com a 

execução e deixar de lado a análise dos argumentos apresentados pelo devedor em 

sede de embargos tempestivamente interpostos. 

Neste sentido é a lição de Hugo de Brito Machado, que afirma que 

O credor poderá pleitear o reforço da penhora, se for o caso, mas não se pode 
admitir que a execução prossiga, com a expropriação dos bens penhorados, 
antes do julgamento dos embargos que tenham sido oportunamente 
interpostos. (MACHADO, 2005, p. 460) 

Este entendimento favorável à possibilidade de embargos com segurança 

apenas parcial do juízo traz vantagens não somente ao contribuinte ou ao responsável, 

mas também ao Fisco em si. 

Para o sujeito passivo, dar seguimento aos embargos interpostos é uma 

forma de garantir o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, 

constitucionalmente assegurados.  

Caso não se pudesse assim admitir, ainda maiores seriam as possibilidades 

de arbitrariedades por parte do Fisco quando da cobrança de seus créditos. Bastaria, 
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para tanto, que o valor da obrigação tributária cobrada excedesse, sabidamente, o 

patrimônio dos sujeitos passivos desta. Não tendo como garantir o juízo, restariam 

impossibilitados de exercer seu direito de defesa por meio de embargos e, com isso, 

ver-se-iam reféns das atitudes das Fazendas Públicas. Neste sentido é a lição de Hugo 

de Brito Machado: 

A prevalecer a tese de que, em face da insuficiência dos bens para garantir a 
execução, pode esta prosseguir sem o julgamento dos embargos, a Fazenda 
Pública poderá facilmente cobrar o tributo que quiser, sem que o contribuinte 
tenha chance de defesa. Basta fazer o lançamento de quantia que sabe 
superior ao patrimônio deste. Por mais arbitrário que tenha sido o lançamento, 
não disporá o contribuinte do instrumento processual para defender-se contra a 
exigência. (MACHADO, 2005, p. 461) 

Já ao Fisco, por sua vez, vantagem existe em que se admitam os embargos 

com o juízo seguro ainda que parcialmente visto que, dessa forma, pelo menos parte 

da obrigação tributária terá seu cumprimento assegurado. 

Sendo assim, serão os embargos a primeira via de defesa facultada ao 

sujeito passivo que discordar da obrigação tributária que lhe está sendo imposta, sendo 

necessários, entretanto, o cumprimento dos requisitos legalmente previstos para sua 

interposição. 

Como segundo instrumento processual hábil a defender os interesses de 

sócios e gestores contra os abusos do Fisco tem-se a Exceção (ou Objeção) de Pré-

executividade. 

Criação da doutrina e da prática forense, a exceção não se encontra prevista 

em lei processual, ou mesmo em regimento dos tribunais. Contudo, o próprio Superior 

Tribunal de Justiça vem admitindo a sua utilização pelo responsável tributário quando 

inexistentes todos os pressupostos processuais e condições da ação no procedimento 

executivo fiscal. 

Uma vez que, no processo executivo – e aqui não encontra diferença a 

Execução Fiscal, sempre se tem como base um título, este deve preencher os 

requisitos previstos em lei, quais sejam a liquidez, a certeza e a exigibilidade. 
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No caso da Certidão da Dívida Ativa que inclua como co-responsável pela 

obrigação tributária um sócio ou gestor da empresa, sem haver sido apurada, sob 

qualquer forma, a ocorrência de atos que possibilitem essa responsabilização, nos 

termos da lei, ter-se-á então um título carente de um de requisitos. 

Não tendo sido devidamente apurada a responsabilidade que se pretende 

imputar ao terceiro, a sua inclusão no título como sujeito passivo da obrigação tributária 

vicia o documento, que não terá cumprido os requisitos previstos em lei. 

Em isto ocorrendo, então, poderá o responsável tributário que está sendo 

executado questionar sua responsabilização através da Exceção de Pré-executividade. 

Vale dizer, ainda, que a maior vantagem da exceção frente aos embargos é 

o fato de que, ao contrário destes, ela não exige garantia do juízo para que seja 

interposta.  

Desta feita, tão logo tenha o sócio ou gestor ciência de que está sendo 

cobrado por débito da pessoa jurídica para o qual não deu causa, poderá interpor 

Exceção de Pré-executividade a fim de suspender o curso da execução até que se 

apure se está ou não comprovada sua responsabilidade pela ocorrência da obrigação 

tributária. 

Acerca da exceção, decidiu o STJ: 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA 
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DA EXCEÇÃO. NECESSIDADE 
DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
A exceção de pré-executividade consiste na defesa do executado, admitida 
pela doutrina e pela jurisprudência em situações excepcionais, sem a 
necessidade de segurança do juízo ou oposição de embargos do devedor. 
Se a controvérsia acerca da ilegitimidade puder ser resolvida por prova 
inequívoca, sem necessidade de qualquer dilação, cabível será a exceção de 
pré-executividade. 
A questão em torno da ilegitimidade passiva dos sócios, cujos nomes constam 
na CDA, demanda dilação probatória acerca da responsabilidade decorrente do 
artigo 135 do Código Tributário Nacional, em razão da presunção de liqüidez e 
certeza da referida certidão (art. 204 do CTN). 
In casu, é imprescindível a oposição de embargos à execução para a 
apresentação da defesa, visto que a análise da questão depende de produção 
de provas. 
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Recurso especial não conhecido. (BRASIL, STJ, 2003). 
 

 Ressalte-se, contudo, que a simples interposição da exceção não 

suspende, de imediato, o trâmite da execução, sendo necessária que se faça pedido 

expresso ao magistrado, bem como que este o defira. 

Em síntese, portanto, serão estas as duas vias processuais mais comuns e 

hábeis para que o responsável consiga comprovar que não possui relação com o fato 

gerador da obrigação tributária. 

Passada a análise dos instrumentos processuais hábeis à desconstituição 

do redirecionamento pretendido pela Fazenda na Execução Fiscal, analise se deve 

fazer agora do embasamento doutrinário e jurisprudencial para a defesa de sócios e 

gestores das pessoas jurídicas. 

 

3.4.2 As lições da doutrina e da jurisprudência 

 

O ponto chave da base da doutrina para a defesa de sócios e gestores das 

pessoas jurídicas consiste, justamente, em separar e definir cada uma dessas figuras e 

suas funções. 

A criação de uma pessoa jurídica pressupõe, indubitavelmente, o exercício 

de uma vontade, a prática de um ato por pelo menos uma pessoa física ou jurídica.  

Decidindo constituir uma pessoa jurídica, devem ser cumpridos os requisitos 

legais, efetuando-se o cadastro da empresa junto aos órgãos competentes, medida 

esta que, somada ao exercício de atividades pela pessoa jurídica, a ela imputará, 

então, a personalidade. 

A partir do momento em que esta pessoa jurídica é criada e passa a praticar 

seus atos – obviamente por intermédio de uma pessoa física, desvincular-se-á de seus 

constituidores, por assim dizer. Isto porque não se terá mais este ou aquele senhor ou 
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senhora exercendo atos em seu nome, mas sim em nome e por conta da pessoa 

jurídica. 

No instrumento constitutivo, como um dos requisitos previstos em lei, deverá 

ser indicado alguém como administrador da pessoa jurídica, o qual será aquele que 

praticará atos em seu nome. E aqui se inicia a distinção entre sócio e gestor, uma vez 

que a lei não exige que o administrador da empresa seja necessariamente um sócio 

desta. 

O dirigente da empresa, muitas vezes, será alguém que não participou de 

sua constituição, ou que não integra o seu quadro societário. Imbuído de sua função 

pelo contrato social, passará a gerir a empresa, praticando no nome desta os atos 

necessários ao seu pleno funcionamento. 

Assim, então, tem-se que a figura do sócio e a do gestor – ou administrador 

– podem, dependendo da situação fática, ser bastante distintas. Alguém pode constituir 

uma empresa e, neste mesmo momento, nomear um terceiro para administrá-la. 

Procedendo desta forma, como se poderá dizer que o sócio é responsável pelos atos 

praticados pela pessoa jurídica que derem causa a obrigações tributárias? 

Tratando da distinção entre a figura do sócio e a do dirigente, leciona Hugo 

de Brito Machado: 

É preciso, porém, voltarmos a insistir na distinção entre a condição de sócio e a 
de dirigente. Como sócio, a responsabilidade pelas dívidas da sociedade 
depende da liquidação e se opera nos termos do art. 134, inciso VII, apenas 
para os sócios de sociedades de pessoas. Para os sócios de sociedades de 
capital, não existe responsabilidade tributária por dívidas da sociedade. A não 
ser, é claro, em razão de atos de gestão patrimonial, mas nesse caso 
evidentemente a responsabilidade não decorrerá da condição de sócios, mas 
da condição de gestor. (MACHADO, 2004, p. 587) 

Escrevendo sobre o assunto, Hugo de Brito Machado Segundo assevera: 

Só aquele que age em nome da sociedade pode, nessa condição, cometer 
infrações ao contrato ou à lei, capazes de responsabilizá-lo pessoal e 
ilimitadamente. O sócio que não tem poderes de direção ou gerência, nada 
obstante a insistência de algumas autoridades fiscais, não é responsável pelas 
dívidas da sociedade. Nesse sentido é já pacífica a jurisprudência.  
Certamente, o sócio pode também exercer a gerência. Nesse caso, responderá 
por infrações que praticar, não por ser sócio, mas por haver exercido a 
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gerência. Vejamos, então, em que casos existe essa responsabilidade, nos 
termos do artigo 135, III, do CTN. (MACHADO SEGUNDO, 2000b). 

Ressalte-se, ainda, que como já se viu, a pessoa jurídica, quando criada, 

passa a ter personalidade própria, praticando atos em seu nome, pelos quais pode ser 

responsabilizada. 

Com isso, também não deve prosperar o entendimento de que o 

administrador é pessoalmente responsável pelas conseqüências de todos os atos que 

praticou no exercício de sua função. Em não tendo ocorrido quaisquer daquelas 

hipóteses ensejadoras da responsabilização pessoal dele, não se pode intentar retirar a 

responsabilidade da pessoa jurídica para transferi-la a tal gestor. 

Este entendimento se confirma, claramente, quando observamos, como já 

se fez, que o simples inadimplemento da obrigação tributária por parte da pessoa 

jurídica não pode dar azo à caracterização de uma infração à lei por parte do 

administrador. Este poderá ter praticado atos perfeitamente legais no exercício de suas 

funções, tendo o descumprimento da obrigação tributária decorrido de uma falta de 

recursos econômicos da pessoa jurídica. 

A responsabilidade do administrador da pessoa jurídica somente poderá ser 

avocada pelo Fisco quando este atue fora dos limites de sua competência, infringindo a 

lei, o mandato que lhe foi conferido e o contrato social ou estatuto da empresa. Além 

disso, deve-se dizer que este ato do gestor deve possuir relação com o fato gerador da 

obrigação tributária. Como já se disse, este é um pressuposto básico para a 

responsabilização de terceiros. 

Ao sócio, por sua vez, ainda mais difícil deveria ser a possibilidade de 

redirecionamento do procedimento executivo fiscal. Isto porque, a priori, não terá ele 

responsabilidade pelas obrigações da pessoa jurídica da qual é proprietário apenas por 

sua condição de sócio. 

Necessário será, além disso, que participe de alguma forma da 

administração da empresa, e que este fato possa relacioná-lo à ocorrência do fato 

gerador da obrigação tributária. Somente assim, então, poderá se ter a 
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responsabilização do sócio por um crédito tributário originariamente da pessoa jurídica, 

ressaltando-se ainda que esta responsabilidade decorreu de seus atos de gestão da 

empresa. 

Afirmar que o simples descumprimento da obrigação tributária no tempo 

devido enseja a responsabilidade de sócios e gestores da pessoa jurídica seria dizer, 

então, que qualquer ato praticado por ela que fosse passível de enquadramento 

contrário a uma previsão legal caracterizaria a responsabilidade pessoal prevista no 

artigo 135 do Código Tributário Nacional. 

E ai se inclui o desrespeito a qualquer tipo de legislação, de toda e qualquer 

matéria e natureza, e não somente a tributária. Caso assim fosse, então, o mero não-

pagamento de uma nota promissória emitida pela pessoa jurídica na data fixada 

poderia ensejar, também, a responsabilização de seus administradores. Ou ainda, 

quando não se adimplisse as obrigações salariais com os empregados da empresa na 

data correta, admitir-se-ia que estes cobrassem estas verbas de sócios ou gestores da 

empresa. 

Definida a distinção entre sócios e gestores das empresas, passa a doutrina 

a analisar a necessidade de comprovação da prática de atos que ensejem a 

responsabilização destas pessoas. 

Segundo o próprio artigo 135 do Código Tributário Nacional, a 

responsabilidade pessoal daqueles mencionados em seus incisos decorre da prática de 

atos contrários à lei, ao mandato, contrato social ou estatuto. 

Como a maioria das matérias do Direito Tributário, aqui também se antevê a 

necessidade de uma dilação probatória que comprove a prática destes atos. Observe-

se a lição de Hugo de Brito Machado: 

Constitui elemento essencial para a existência da responsabilidade dos 
terceiros mencionados no art. 135 a ocorrência de atos praticados com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo 
evidente a necessidade de prova, em cada caso, dessa ocorrência sem a qual 
não se pode atribuir a responsabilidade àquelas pessoas. E se a 
responsabilidade depende de certos fatos, é indiscutível a necessidade de 
apuração dos fatos que a caracterizam. (MACHADO, 2004, p. 600) 
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Sendo essencial, esta apuração da responsabilidade de sócios e gestores 

deve ocorrer por meio de um processo, seja administrativo, seja judicial. O 

procedimento administrativo deveria ser aquele utilizado pelo Fisco antes de incluir, na 

Certidão da Dívida Ativa, sócios e gestores como co-responsáveis pela obrigação 

tributária que se esta cobrando da pessoa jurídica.  

Não se está pretendendo, vale dizer, que sempre haja um processo judicial 

anteriormente à inscrição. Contudo, o fato de não haver sequer a prática do processo 

administrativo, devidamente instaurado e que tramite sob a égide dos princípios e 

normas constitucionais e infraconstitucionais, virá, em nosso entendimento, a invalidar 

a Certidão da Dívida Ativa naquele ponto em que indica os supostos co-responsáveis 

pelo crédito tributário. 

Sobre o tema é a doutrina de Hugo de Brito Machado: 

Pela Constituição atual, nenhum cidadão poderá ser objeto de qualquer 
imputação que implique em diminuição de seu patrimônio sem que lhe seja 
conferida oportunidade de defesa, dentro de um processo administrativo ou 
judicial. Em se tratando de valores exigidos pela Administração Pública, seja 
em virtude de infrações de trânsito, em face de danos ao meio ambiente ou 
ainda pela infração de leis tributárias, é indispensável a instauração de 
procedimento administrativo, com amplas oportunidades de defesa, como 
condição para a formação do título executivo (CDA) e posterior execução 
deste. (MACHADO, 2004, p. 602) 

Observando-se este entendimento doutrinário, então, confirma-se a tese de 

que a apuração de responsabilidade de sócios e gestores das pessoas jurídicas deve 

ser prévia, inclusive, à elaboração da Certidão da Dívida Ativa. 

Este procedimento de apuração de responsabilidade decorre do fato de que, 

como já se disse, deve-se separar a pessoa natural de sócios e gestores da pessoa 

jurídica da empresa.  

Inocorrendo procedimento administrativo ou judicial que ateste a prática de 

atos que ensejem a responsabilidade destas pessoas físicas, executá-las de logo seria 

tolher seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal, constitucionalmente 

assegurados. 
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A 1ª Seção do STJ, inclusive, dispôs sobre a matéria, quando o Eminente 

Ministro José Delgado proferiu voto asseverando que “Tenho que a dívida fiscal é da 

sociedade. O sócio-gerente só responde por ela se ficar provado que agiu com excesso 

de mandato ou infringência à lei ou ao contrato social. Essa prova há de ser feita pelo 

Fisco”. (BRASIL, STJ, 1999) 

Pelo que se viu, então, a jurisprudência, ainda que não pacificamente, tem 

acertadamente entendido como plenamente existente a distinção entre a pessoa 

jurídica da empresa e a pessoa física de seus sócios e gestores, podendo aquela 

praticar atos que, a princípio, não poderão ser imputados a estes últimos. 
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CONCLUSÃO 

 

Com as considerações apresentadas neste trabalho, pretendeu-se contribuir, 

ainda que de forma modesta, para o avanço nos estudos da responsabilização de 

sócios e gestores das empresas. Tema já tratado por muitos doutrinadores de peso, o 

que aqui se intentou foi compilar o conhecimento de parte deles, na expectativa de 

reduzir as desigualdades no tratamento jurisprudencial dado ao Fisco e aos 

contribuintes. 

Do que se viu, tem-se que a postura das Fazendas Públicas quando 

procuram cobrar os créditos tributários a que têm direito é, em muitas das vezes, 

contrária aos ensinamentos doutrinários, jurisprudenciais e, até mesmo, aos 

dispositivos previstos em lei. 

Resta claro que o artigo 135 do Código Tributário Nacional, principal 

dispositivo atinente à matéria, não imputou uma responsabilidade instantânea às 

pessoas que arrola em seu caput, muito menos preceituou que se possa atingir essa 

responsabilização sem conferir ao pretenso responsável oportunidade de defesa, seja 

na via administrativa, seja na esfera judicial. 

Quando a esta defesa, ao que contrário do que pregam alguns defensores 

das atitudes do Fisco, ficou comprovada a necessidade de que seja ela prévia ao ato 

que intenta a cobrança dos créditos tributários do responsável.  

Vale dizer, assim, que não se pode admitir os embargos à execução como 

principal via de defesa hábil para tanto, por dois motivos principais: primeiro, porque o 

processamento dos embargos se dará somente após o início do processo executivo, 

tempo em que já se terá imputado, ainda que de forma precária, certa responsabilidade 

a sócios e gestores; segundo, porque a interposição de embargos demanda prévia 

segurança do juízo, medida esta que imporia constrição ao patrimônio daqueles que se 

pretende responsabilizar antes mesmo de comprovada esta responsabilidade. 
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Outro ponto que se deve salientar nestas considerações finais é o caráter de 

exceção do qual está revestida essa responsabilidade tributária de sócios e gestores 

das pessoas jurídicas, na forma do artigo 135 do Código Tributário Nacional. 

Isto porque, ao contrário do que ocorre com a responsabilidade tributário lato 

sensu, em que somente se atingirá o patrimônio do responsável após a liquidação de 

tudo o que possua a empresa, a do artigo 135 é caso de responsabilidade pessoal 

daquele que, arrolado nos incisos deste dispositivo, haja praticado atos contrários ao 

seu mandato, à lei, ao contrato social ou ao estatuto. 

Ocorrendo a prática de tais atos, não há que se buscar a satisfação da 

obrigação através do patrimônio da empresa, mas sim diretamente dos bens pessoais 

que possua o responsável tributário. 

Por isso, então, demonstra-se ser incabível a propositura do feito executivo 

contra o responsável sem que se apure, anteriormente e através de procedimento 

administrativo ou judicial, o cometimento das hipóteses ensejadoras de sua 

responsabilidade tributária. 

Como se bastantes não fossem as disposições da lei ordinária, salientou-se 

ainda que a forma utilizado pelo Fisco para efetuar as cobranças dos responsáveis 

tributários contraria, inclusive, a Constituição Federal, que assegura como direitos 

fundamentais o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa, todos infringidos na prática dos procedimentos executivos fiscais, como 

já se disse. 

Saliente-se, como ponto final, que não se está aqui defendendo o direito de 

o contribuinte inadimplente junto ao Fisco sair ileso da cobrança dos créditos deste, 

nem tampouco se pretende sobrepor o interesse público ao privado, de forma genérica. 

Através do estudo desenvolvido, o que se quer é assegurar a todas as partes 

envolvidas na relação tributária – Fazenda Pública, contribuinte e responsável tributário 

– o respeitos às normas processuais e aos princípios constitucionais, a fim de conferir 

maior segurança jurídica às relação havidas entre tais sujeitos. 
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