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RESUMO 

 

O presente trabalho trata de análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

contemplado no Código de Processo Civil de 2015, com um enfoque para o tratamento da matéria 

em sede de Direito Tributário. Para tanto, através de revisão bibliográfica, legislativa e 

jurisprudencial sobre o tema, foi necessário mostrar a evolução do conceito de pessoa jurídica e o 

subsequente abuso do direito de personalidade em perspectiva histórica, que levou ao 

desenvolvimento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Também foi apresentada a 

aplicação da disregard doctrine em pleitos tributários, bem como a crítica que a doutrina faz ao 

posicionamento do STJ. Por fim, fez-se uma análise percuciente do incidente criado pelo 

CPC/2015, inclusive apontando levantamentos sobre a aplicação do novo instituto no Direito 

Tributário e em execuções fiscais. 

 

Palavras chaves: Personalidade jurídica. Desconsideração. Disregard doctrine. Responsabilidade 

tributária. Novo Código de Processo Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ABSTRACT 

 

This work deals with disregard incident analysis of the legal personality as set out in the Civil 

Procedure Code 2015, with a focus on the treatment of the matter in place of Tax Law. For this, 

through literature review, legislative and case law on the subject , it was necessary to show the 

evolution of the concept of legal person and the subsequent abuse of personality rights in historical 

perspective, which led to the development of the theory of piercing the corporate veil. Also the 

application of the disregard doctrine in tax claims was presented, as well as the criticism that the 

doctrine make about the positioning of the STJ. Finally, there was one insightful analysis of the 

incident created by the CPC/2015 including points upon the implementation of the new institute in 

tax law and tax foreclosures. 

 

Keywords: Legal personality. Disregard. Disregard doctrine. Tax liability. The new Civil 

Procedure Code. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho se propôs a traçar um panorama da disregard doctrine e de suas 

implicações, apresentando as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, com a 

contemplação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conferindo especial 

atenção para a aplicabilidade do instituto em matéria tributária e na execução fiscal. 

 A abordagem inicial apresentou a origem e a evolução da personificação da sociedade, 

demonstrando o contexto histórico que impulsionou a criação de pessoas jurídicas, ente autônomo e 

distinto das pessoas naturais que a compõem. Ocorre que, determinados desvios de utilização da 

pessoa jurídica fizeram com que a jurisprudência e a doutrina desenvolvessem um instituto apto a 

compelir tal ilegalidade. É nesse contexto que nasceu a disregard doctrine. A teoria foi alvo desse 

estudo, que procurou delinear o seu panorama histórico e a sua evolução, tanto no direito 

internacional, quanto no direito pátrio. 

 Considerando que esse texto foi criado com um viés tributário, o segundo capítulo se 

dedicou especificamente a expor esse tema. A disregard doctrine nasceu nos tribunais a partir de 

julgados empresariais e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um instituto 

eminentemente processualístico, de tal forma, seria imprudente não traçar o enlace do Direito 

Tributário com o Direito Cível, bem como com o Direito Processual. 

  Feito isto, foi possível passar para a demonstração de que não há qualquer unicidade a 

respeito da possibilidade ou não de aplicação da teoria em matéria tributária, bem como de que não 

há consenso sobre qual dispositivo legal utilizar como fundamento de decisões judiciais em casos 

concretos. Mesmo diante de tanta celeuma e da falta de um dispositivo que procedimentalizasse a 

desconsideração, especialmente no Direito Tributário, a jurisprudência já adotava a disregard 

doctrine. Destacando-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, restou demonstrado que 

aquele Colendo Tribunal interpreta a responsabilidade do sócio gerente prevista no artigo 135 do 

CTN como uma hipótese de incidência da teoria da desconsideração da personalidade da pessoa 

jurídica. Entretanto, a doutrina é forte em estabelecer crítica a esse entendimento. 

 Figurando como uma das principais novidades do Código de Processo Civil de 2015 

(prevista no artigo 133 e seguintes do diploma), o incidente de desconsideração da personalidade 

surge como uma esperança para sanar as incoerências da doutrina e da jurisprudência que efetiva o 

instituto, mas continua tratando-o a partir de conceitos indeterminados.  

 Sendo o Código de Processo Civil, o normativo processual geral do ordenamento e 

especificamente pelo permissivo do artigo 15 do novo código processualístico, a sua incidência 

recai sobre toda a espécie de direito material em disputa, e isso, obviamente, se aplica ao incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, tornou-se importante levantar alguns 
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questionamentos que ajudassem a aprofundar a reflexão sobre o uso desse instituto em matéria 

tributária e nas execuções fiscais. 

  Cumpre ressaltar que o presente trabalho não objetiva esgotar ou exaurir a questão diante da 

riqueza doutrinária e jurisprudencial que a desconsideração guarda em si mesma. O escopo aqui é 

apenas o de ressaltar algumas questões e deixar apontamentos sobre alguns questionamentos 

considerados relevantes. 
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CAPÍTULO 1 

 

O INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

 Este tópico inaugural pretende tratar do instituto da desconsideração da personalidade 

jurídica, explicitando, em um primeiro momento, a sua origem e evolução histórica, para, em 

seguida, traçar o seu percurso no Direito Brasileiro, a partir de uma perspectiva doutrinária, 

jurisprudencial e legislativa.  

 

1.1 Personalidade Jurídica: breves noções  

 

 O marco histórico durante o qual se acentuou a necessidade de generalização da 

personificação societária foi a Revolução Industrial.  A separação entre o patrimônio da sociedade e 

o do sócio era fundamental para o capitalista dispor-se a correr o risco de investir em qualquer 

atividade econômica, já que exigia-se a concentração de vultuosos capitais para o êxito empresarial.  

 Com a imputação da responsabilidade dos atos à sociedade e não aos sócios, o patrimônio da 

sociedade era garantia dos credores, absolutamente dissociado do patrimônio pessoal dos 

integrantes. Se não existisse a separação patrimonial, os insucessos na exploração comercial 

poderiam significar a perda de todos os bens particulares dos integrantes da sociedade e, nesse 

quadro, não haveria estímulo para o desenvolvimento de atividades empresariais. 

 Com a personalização jurídica, a sociedade comercial transforma-se em novo ser, estranho à 

individualidade das pessoas que lhe integram, dominando um patrimônio próprio, possuidor de 

órgãos de deliberação e execução que ditam e fazem cumprir a sua vontade. 

 Sobre os ditames do ordenamento jurídico brasileiro, o Livro II do Código Civil brasileiro é 

o responsável por estabelecer normas atinentes à regulamentação do direito de empresa. Inclusive, 

os artigos 45
1
 e 985

2
 do Código Civil estabelecem o registro da sociedade empresária na Junta 

Comercial como o ato responsável pela constituição da pessoa jurídica. Ademais, o artigo 1150
3
 do 

novo Código Civil dá uma importância extraordinária ao registro, porque deixa claro que as 

sociedades empresárias devem ser registradas no Registro de Empresa Mercantil e as sociedades 

simples, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. De fato, o registro torna pública a formação de um 

                                           
1
 Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no 

respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no 

registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. 

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por 

defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. 
2
 Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus 

atos constitutivos (arts. 45 e 1.150). 
3
 Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo 

das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas 

fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1150
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novo sujeito de direito, distinto das pessoas dos sócios que o compõe. Entretanto, há de se 

reconhecer que independente do registro, a pessoa jurídica poderá verdadeiramente ser considerada 

existente a partir do momento em que os sócios passam a atuar em conjunto, estando regulada pelo 

regime das sociedades em comum, previsto nos artigos 986 a 990 do Código civilístico. 

 A personalidade é instituto jurídico e como tal foi idealizado para que pudesse atender a fins 

lícitos, o que especificamente na área comercial, está materializado 

em efetivar a circulação de bens e serviços na sociedade. 

 Entretanto, tal instituto da personalização passou a ser utilizado também como instrumento 

para a consecução de objetivos considerados antijurídicos, pela realização de atos abusivos ou 

fraudulentos, em desvio da função da sociedade e em detrimento da separação entre o patrimônio da 

sociedade e do sócio. 

 A personificação da sociedade foi verdadeiramente criada para incentivar a conjugação de 

esforços entre pessoas, de modo a estimular a produção de riquezas e a limitação do risco pela 

separação ente os patrimônios da sociedade e do sócio. Entretanto, tornou-se meio, em certos casos, 

para a consecução de fins diversos daqueles, configurando uma crise da função da personalização 

jurídica. 

 Diante desse fato, foi-se tornando cada vez maior a preocupação da doutrina e da 

jurisprudência com a utilização da pessoa jurídica para fins diversos daqueles tipicamente 

considerados pelos legisladores, razão pela qual passaram a buscar meios idôneos através dos quais 

fosse possível relativizar a separação patrimonial entre sociedade e sócio, permitindo a retirada dos 

efeitos da personificação para que fossem atingidos os bens pessoais do causador da fraude. Foi a 

partir de então que se desenvolveu a técnica da desconsideração da personalidade jurídica.  

 

1.2 Teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

  

A teoria da desconsideração da pessoa ou da personalidade jurídica é conhecida por diversas 

expressões, dentre as quais disregard of legal entity, disregard doctrine, lifting the corporate veil, 

cracking open the corporate shell (Inglaterra e Estados Unidos), superamento della personalitá 

guiridica (Itália), durchgriff der juristichen person (Alemanha), teoria de la penetración ou 

desestimación de la personalidad (Argentina), mise-à l’cart de la personnalité morale (França).
4
 

 Foi na Commom Law, inicialmente na jurisprudência, que teve origem a desconsideração da 

personalidade jurídica como um artifício contra aqueles que se utilizassem da personificação 

societária para fins atípicos e em contrariedade ao ordenamento jurídico. Esboçada nos tribunais, os 

                                           
4
 KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica: disregard doctrine e os grupos de 

empresa. 3
 
Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2011. P. 69. 
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precedentes que impulsionaram a disregard doctrine foram o caso norte-americano Bank of United 

States vs. Deveaux (1809)
5
 e o caso inglês Salomon v. Salomon & Co.

6
 (1897). 

 Neste sentido, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica foi um instrumento 

pensado para coibir casos em que os sócios e administradores, por meio de manobras fraudulentas, 

se valem da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para praticar atos em benefício próprio e em 

evidente abuso da personalidade jurídica da sociedade, frustrando direitos dos credores. Não se trata 

de negar validade à existência da pessoa jurídica, mas apenas de suspender episodicamente a 

personalidade para responsabilizar o administrador, com seus bens particulares, por certas e 

determinadas obrigações da pessoa jurídica.  

 A partir desses casos paradigmáticos a supremacia do princípio da separação entre a pessoa 

jurídica e a pessoa física deixou de ser considerado um dogma, já que não mais tem caráter 

absoluto, devendo ser relativizado em casos particulares. 

 Além da jurisprudência, a doutrina teve grande peso para o desenvolvimento da matéria. O 

alemão Haussmann criou a teoria da soberania - posteriormente desenvolvida pelo italiano Mossa - 

que se pautava no entendimento de que o controlador de uma sociedade deveria assumir as 

obrigações firmadas pela sociedade e não cumpridas, priorizando a substância das relações em 

detrimento de sua estrutura formal. Apesar da teoria da soberania não ter alcançado grande 

                                           
5
 O caso Bank of United States vs. Deveaux de 1809, nos EUA, ganhou destaque porque mesmo a Constituição Federal 

americana limitando a jurisdição das cortes federais às controvérsias entre cidadãos de diferentes Estados, o magistrado 

conheceu da causa, tomando em consideração a pessoa dos sócios individuais que pertenciam a Estados distintos, e por 

isso desconsiderou a personalidade jurídica. Sobre o assunto ensina Suzy Koury: "(...) no ano de 1809, no caso Bank of 

United States v. Deveaux, o juiz Marshall, com a intenção de preservar a jurisdição das cortes federais sobre as 

corporativos, já que a constituição federal americana, no seu artigo 3, seção 2, limita-a às controvérsias entre cidadãos 

de diferentes estados, conheceu da causa.  

Como bem assinala WORMSER, não cabe aqui discutir a decisão em si, a qual foi, na verdade, repudiada por toda a 

doutrina, e sim ressaltar o fato de que já em 1809 '... as cortes levantaram o véu e consideraram as características dos 

sócios individuais". (KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica: disregard 

doctrine e os grupos de empresa. 3 Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2011. p 67-68. 
6
Nesse leading case, Aaron Salomon, empresário que atuava como comerciante individual na área de calçados há mais 

de 30 anos, resolveu constituir, juntamente com mais seis membros de sua família,  uma company (equivalente a uma 

S.A. brasileira). Nessa nova empresa, cada membro da família recebeu uma ação, reservando-se para Aaron as 20 mil 

ações restantes, as quais foram integralizadas com parte de seu fundo de comércio. Como o valor do fundo de comércio 

era bem superior ao valor das 20 mil ações, o restante do fundo de comércio foi utilizado na subscrição de debêntures 

garantidas pelo ativo da companhia. Em pouco tempo, o negócio se mostrou inviável, sendo o seu ativo insuficiente 

para satisfazer as obrigações garantidas, nada sobrando para os credores quirografários. Foi nesse momento que ficou 

evidenciado o estratagema armado por Salomon. O liquidante, no interesse dos credores quirografários, sustentou que a 

atividade da company era atividade de Salomon, que usou de artifícios para limitar a sua responsabilidade e, em 

consequência, Salomon deveria ser condenado ao pagamento dos débitos da company, devendo a soma investida na 

liquidação de seu crédito privilegiado ser destinada à satisfação dos credores da sociedade. O juízo de primeira instância 

e depois a Corte acolheram essa pretensão, julgando que Salomon e a companhia eram na verdade a mesma pessoa. Era 

a aplicação de um novo entendimento, desconsiderando a personalidade jurídica de que se revestia Salomon & Co. 

Apesar de a corte de apelação ter confirmado a decisão, a House of Lords a modificou, reconhecendo a diferenciação 

patrimonial entre a companhia e os sócios, sem identificar qualquer vício na sua constituição. Apesar da derrota dos 

credores quirografários nesse processo, a teoria ganhou o mundo, difundindo-se de forma extraordinária tanto na 

Europa quanto nas Américas. (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial: volume 1. 34 Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p 485). 
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repercussão no plano prático, de certa forma seus fundamentos podem ser considerados como 

precedentes da disregard doctrine. 

 A teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi efetivamente se desenvolvendo a 

partir do século XIX, pautada em inúmeras decisões judiciais, em algumas leis e na doutrina, que 

teve como doutrinadores expoentes Maurice Wormser (Estados Unidos, 1912) e Rolf Serick 

(Alemanha, 1950).  

 O jurista americano Wormser formulou premissas importantes para o desenvolver da teoria 

da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.  Seus estudos, baseados na jurisprudência 

norte americana, foram o ponto de partida de outros doutrinadores que se seguiram. 

 Rolf Serick é considerado um dos maiores sistematizadores da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica. Em sua tese de doutorado, defendida perante a Universidade de Tubigen 

(1953), Serick buscou definir, através de variada e abundante jurisprudência, os critérios gerais que 

autorizam o afastamento da autonomia das pessoas jurídicas. O ponto central de toda essa obra está 

na questão de determinar em que hipóteses e em virtude de que princípios dogmáticos podem os 

tribunais chegar a prescindir ou superar a forma externa da pessoa jurídica para, penetrando através 

dela, alcançar as pessoas e os bens que sob seu manto se escondem. O estudo causou forte 

influencia na Itália e na Espanha e teve seu titulo traduzido pelo Prof. Antonio Polo, de Barcelona, 

com o teor de “Aparencia y Realidad en las Sociedades Mercantiles – El abuso de derecho por 

medio de la persona jurídica”.  

 Contribuição significativa para o desenvolvimento da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica também foi oferecida pelo Prof. Piero Verrucoli, da Universidade de Pisa 

(Itália), que tratou do assunto em sua monografia “Il Superamento della Personalità Giuridica delle 

Società di Capitali nella ‘Commom Law’ e nella ‘Civil Law’”. Verrucoli entende que o Estado 

concede às empresas personalidade própria como uma contribuição ao desenrolar da atividade 

econômica. Entretanto, como privilegio concedido pelo Estado, é compreensível que haja limites 

para a sua concessão e, principalmente, que sejam previstos mecanismos que permitam a suspensão 

do benefício, diante dos episódios de abuso. 

 

1.3 Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito brasileiro: o caminho 

doutrinário e jurisprudencial 

 

 O ordenamento jurídico positivo brasileiro consagrava rigidamente a separação entre 

sociedades e sócios em seu artigo 20 do Código Civil de 1916. Ou seja, a personalidade jurídica das 

empresas era considerada impenetrável, um direito absoluto, e os sócios estavam sempre imunes à 

responsabilidade, mesmo em casos de abuso de poder ou fraude. 
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 Apesar disso, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi gradualmente 

ganhando destaque entre doutrinadores, juízes, juristas e até legisladores. Mesmo que ainda não 

houvesse dispositivo legal determinando expressamente a desconsideração da personalidade 

jurídica, muitos tribunais passaram a decidir nesse sentido. 

 Colaciona-se como exemplo o esclarecedor julgado da 11
a
 Vara Cível do Distrito Federal, 

de 25 de fevereiro do ano de 1960, no qual o próprio magistrado reconheceu que "as circunstâncias 

de fato que se desencadeiam nesta ação e os seus antecedentes nos convencem de que estamos em 

face de um caso talvez inédito no fôro, de uma forma peculiar e rara de 'abuso de direito por meio 

de pessoa jurídica'. Trata-se, com efeito, de um caso singularíssimo nos anais judiciários."  Tal 

decisão restou sentenciada da seguinte forma: 

 

ABUSO DE DIREITO POR MEIO DE SOCIEDADE ANÔNIMA - DIRETOR OU 

ACIONISTA QUE SE SERVE DA SOCIEDADE PARA BURLAR A LEI, 

VIOLAR OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OU PREJUDICAR 

FRAUDULENTAMNETE TERCEIROS - NESSES CASOS, PODE-SE, OU NÃO, 

PRESCINDIR DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE E CONSIDERAR O ATO 

COMO SE FÔSSE PRATICADO DIRETAMENTE PELO ACIONISTA 

SOBERANO INTERESSADO 

- É pacífico, assim na doutrina como na jurisprudência estrangeiras, que se deve, se o 

diretor ou acionista se serve fraudulentamente da sociedade para fins pessoais, 

prescindir da existência da sociedade e considerar o ato como se fosse praticado 

diretamente pelo acionista soberano interessado. Isso porque, se uma pessoa natural 

contraiu determinada obrigação de fazer ou não-fazer, não pode subtrair-se ao seu 

cumprimento por via de sua ocultação atrás de uma sociedade anônima, pior, se tal 

ocorrer, o juiz entendendo que a estrutura formal da pessoa jurídica foi utilizada de 

maneira abusiva, prescindira da regra fundamental que estabelece a separação radical 

entre a sociedade e os sócios, a fim de que não vingue o resultado contrário ao 

direito que se tem em vista. Existe um abuso quando se trata, com a ajuda da pessoa 

jurídica, de burlar a lei, violar obrigações contratuais ou prejudicar fraudulentamente 

terceiros. Supera-se, daquele modo, a forma externa da pessoa jurídica para alcançar 

as pessoas e bens que sob seu manto se escondem. A investigação se situa, portanto, 

dentro da chamada concepção <realista> da pessoa jurídica, a qual entende que é 

possível e até obrigatório <atravessar a cortina daquele conceito formal>, que 

estabelece uma radical separação entre a pessoa jurídica e os membros que a 

integram, para julgar os fatos mais de acôrdo com a realidade, de maneira que 

permita evitar ou corrigir perigosos desvios na sua utilização. Em face da exaltação 

da pessoa jurídica como pura forma de organização, ganha terreno hoje em dia a 

idéia de que é necessário impor-lhe limitações de ordem moral e ética, como freio 

ante possíveis desvios em sua utilização. Já se começa a afirmar que não basta o frio 

e externo respeito aos pressupostos assinalados pela lei, para permitir que se oculte 

alguém sobre a mascara da pessoa jurídica e desfrute de seus inegáveis benefícios. 

Acredita-se ter sido encontrado pelos autores e pela jurisprudência o remédio, para 

êsses desvios no uso da pessoa jurídica, na possibilidade de prescindir da sua 

estrutura formal para nela <penetrar> até descobrir seu substrato pessoal e 

patrimonial, pondo assim a descoberto os verdadeiros propósitos dos que se 

amparam sob aquela armadura legal. 

 O pioneiro dos estudos sobre a desconsideração da personalidade jurídica no direito pátrio 

foi Rubens Requião, que tratou da matéria em uma conferência intitulada "Abuso de direito e fraude 
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através da personalidade jurídica", realizada na Faculdade de Direito da Universidade Federal do 

Paraná em 1969 e publicada posteriormente na Revista dos Tribunais - "Abuso de Direito e Fraude 

através da personalidade jurídica (Disregard Doctrine)"
7
. 

 Iluminado pelas doutrinas internacionais que já vinham desenvolvendo o tema, Requião 

apresentou de maneira inédita na doutrina pátria estudos sobre o uso abusivo ou fraudulento da 

pessoa jurídica. O jurista defendeu a plena adequação da disregard doctrine ao direito brasileiro, 

devendo ser aplicada pelos juízes independente de previsão legal. O principal argumento 

justificador desse entendimento é que as fraudes e os abusos de direito perpetrados através da 

pessoa jurídica não poderiam ser corrigidos caso não adotada a disregard doctrine pelo direito 

brasileiro. 

 Nesses termos, Requião delineia que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

não pretende anular a personalidade jurídica, mas, ressignificá-la, reconhecendo a sua ineficácia em 

determinados casos, quando se verificar que o uso legítimo da personalidade tenha sido desviado de 

sua legítima finalidade (abuso de direito) ou tenha sido utilizado para prejudicar credores ou violar 

a lei (fraude). Note-se que a decisão judicial que desconsiderar a personalidade jurídica da 

sociedade não irá desfazer o seu ato constitutivo, não irá invalida-lo e tão menos importará em sua 

dissolução. A constituição da pessoa jurídica apenas não produzirá efeitos para o caso concreto em 

análise, permanecendo válida e inteiramente eficaz para todos os outros fins. 

 Para fins de classificação doutrinária fixou-se o entendimento de que o pensamento de 

Rubens Requião estava filiado à formulação subjetiva da teoria da desconsideração, que defende 

que a fraude e o abuso de direito são os elementos autorizadores da desconsideração da 

personalidade jurídica. 

 De outro modo, Fábio Konder Comparato
8
, se alinhou a uma formulação objetiva da teoria 

da desconsideração. Pela formulação objetiva, a confusão patrimonial entre o controlador e a 

sociedade controlada é o fundamento básico para a desconsideração. Ou seja, quando restar 

comprovado que a sociedade paga dívidas do sócio, que o sócio recebe créditos de sociedade ou que 

há bens da sociedade registrados em nome do sócio e vice e versa, deverá haver  a desconsideração 

da personalidade jurídica.  

 Um olhar generalista sobre o desenvolvimento dos estudos sobre a desconsideração da 

personalidade jurídica no direito pátrio nos permite identificar duas teorias de destaque no que se 

referem à desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, a Teoria Maior e a Teoria Menor. 

 A Teoria Menor admite que a simples insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para arcar 

                                           
7
 REQUIÃO, Rubens. Abuso de Direito e Fraude através da personalidade jurídica (Disregard Doctrine). Revista dos 

Tribunais.São Paulo. Ano 58. Dez/69.Vol. 410. 1969. p. 12 – 24. 
8
 COMPARATO, Fábio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008 
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com suas obrigações  autorizaria a responsabilização dos seus sócios. Ou seja, a desconsideração 

será possível todas as vezes em que a pessoa jurídica não tiver bens suficientes em seu patrimônio 

para a efetiva satisfação do crédito ou ainda quando estiver em estado de iliquidez. 

 Por outro lado, a Teoria Maior defende a ideia de que o magistrado tem autorização para 

estabelecer o afastamento temporário da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, como forma de 

conter fraudes e abusos praticados por meio dela. Cuida-se, desse modo, de uma análise subjetiva 

do intuito do sócio ou administrador, voltado à frustração de legítimo interesse dos credores.   

 

1.4 Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito brasileiro: o percurso 

legislativo  

 

 A disregard doctrine estava sendo, até então, debatida no meio jurídico, na doutrina e na 

jurisprudência, mas carecia de positivação que conferisse maior segurança jurídica e previsibilidade 

ao instituto. 

 No ordenamento jurídico brasileiro, considera-se o artigo 28
9
 do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei n
o
 8.078/90) como um dos primeiros dispositivos legais a se referir à 

desconsideração da personalidade jurídica
10

. 

 Os fundamentos legais justificadores da desconsideração em favor do consumidor são: 

abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou 

contrato social, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração.  

 Com efeito, entre os fundamentos legais acima descritos há hipótese de correspondência 

com a teoria da desconsideração, como no caso de abuso de direito. Entretanto, outros fundamentos 

dizem respeito a responsabilidade do representante  da sociedade por ato ilícito próprio, que pode 

ser imputado diretamente a quem incorreu na irregularidade, sendo desnecessária a aplicabilidade 

                                           
9
  “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, 

houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 

social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou 

inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. §1° (Vetado). §2° As sociedades integrantes dos 

grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste 

código.§3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. §4° 

As sociedades coligadas só responderão por culpa. §5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que 

sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” 
10

 No entender de Paulo Lôbo, a primeira recepção legislativa da desconsideração ocorreu com a Consolidação das Leis 

do Trabalho, nos seus artigos 2 º, § 2º, e 10 , que dispunham sobre a desconsideração na proteção dos direitos do 

empregado. De acordo com o artigo 2 º, § 2º, da CLT (Decreto lei n.º 5.452/1943), nos casos em que a empresa se 

apresentasse sob forma de direção e controle de coligadas, qualquer uma delas responderia de forma solidária, a 

empresa principal e qualquer uma das empresas subordinadas.  A seu turno, o artigo 10 garante a manutenção dos 

direitos adquiridos dos empregados, mesmo em casos de mudança na estrutura da pessoa jurídica. (NETTO LÔBO, 

Luis Paulo. Função atual da pessoa jurídica. Revista de direito civil, imobiliário, agrário e empresarial. Vol. 46. São 

Paulo: Editora RT. 1988. P. 50 – 70).  
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da desconsideração. Igualmente, a personalidade jurídica própria da sociedade não representa 

nenhum obstáculo à imputação de responsabilidade ao sócio quando ocorrer algum 

dos    fundamentos referentes à responsabilidade por má administração. 

 Apesar de o artigo 28, do CDC ter significado um notável avanço para a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, tal dispositivo é passível de inúmeras críticas, 

principalmente porque o texto da lei trouxe pouca correspondência com os estudos até então 

desenvolvidos sobre a disregard doctrine, o que acabou por gerar incertezas e equívocos em sua 

aplicação. 

 Outra norma a fazer referência à desconsideração da personalidade jurídica é a Lei 

Antitruste (Lei n
o
 8.884/94). Apesar da redação do seu artigo 18

11
 ter sido muito semelhante àquela 

trazida pelo Código de Defesa do Consumidor - e por tal motivo ser igualmente inconsistente - tal 

dispositivo foi importante para não deixar dúvidas quanto à pertinência da aplicabilidade da 

disregard doctrine no campo da tutela do livre mercado. 

 Mais tarde, a Lei de Crimes Ambientais (Lei n
o
 9.605/98)

12
, que dispõe sobre a 

responsabilização das pessoas jurídicas por prejuízos causados ao meio ambiente, fez expressa 

previsão legal da possibilidade de desconsideração quando a pessoa jurídica for obstáculo ao 

ressarcimento das lesões causadas ao meio ambiente. No entender de Fábio Ulhoa
13

, a previsão 

legal da referida lei deverá ser aplicada em consonância com o apregoado pela teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, é indispensável a comprovação da utilização 

indevida da personalidade jurídica, seu desvirtuamento, para que seja desconsiderada a 

personalidade da sociedade. 

 O Código Civil (Lei n
o
 10.406/02) ainda não contemplou nenhum dispositivo com específica 

referência à teoria da desconsideração, mas trouxe em seu artigo 50
14

 uma norma com os traços dos 

fundamentos que  norteiam a disregard doctrine. Tal previsão legal estabelece que a 

desconsideração da personalidade jurídica tem por finalidade estender os efeitos da 

responsabilização aos integrantes da sociedade, quando estiver configurado o desvio de finalidade 

ou a confusão patrimonial.  

                                           
11

  “Art. 18. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada 

quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 

estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, 

encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (Revogado pela Lei nº 12.529, de 

2011).” 
12

 “Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de 

prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.” 
13

 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. 11 Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 76-77. 
14

 “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 

patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no 

processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 

administradores ou sócios da pessoa jurídica.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art127
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 Desde 2013, o artigo 14 da lei Anticorrupção (Lei n
o 

12.846/13) contemplou a hipótese de 

desconsideração da personalidade jurídica na responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas, pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 

 Feitas essas observações, cite-se a recente acolhida da disregard doctrine pelo Código de 

Processo Civil de 2015, matéria que será minuciosamente tratada em tópico posterior.  
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CAPÍTULO 2  

ANÁLISE DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 Após os esclarecimentos acerca da desconsideração da personalidade jurídica, passemos 

para a análise do tema a partir da perspectiva do direito tributário, que foi o enfoque eleito neste 

trabalho. 

 

2.1 Relações entre o Direito Civil e Processual Civil e o Direito Tributário: um breve contexto 

do tema 

 

 Rubens Gomes de Souza conceitua o Direito Tributário como “o ramo do direito público 

que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares, decorrentes da atividade financeira do 

Estado, no que se refere à obtenção de receitas que correspondem ao conceito de Tributo”
15

.   

 O Direito Tributário é didaticamente considerado um ramo autônomo
16

 do direito, em razão 

das especificidades e propriedades do seu conjunto de regras orientadas por vários princípios e 

institutos próprios. A Constituição Federal consagrou essa autonomia ao dedicar um capítulo 

especial ao Sistema Tributário Nacional (artigos 145 ao 162, CF) e prever que lei complementar 

estabeleça normas gerais em matéria de legislação tributária (artigo 146, inciso III, CF). 

 Entretanto, essa questão de autonomia não deve ser entendida de modo extremado. Explico. 

O Direito, como sistema jurídico, tem por pressuposto a interação entre seus diversos ramos, de 

maneira a ressaltar a unidade do ordenamento jurídico. Conforme assevera o insigne José Eduardo 

Soares de Melo
17

, “o Direito constitui um sistema integrado por diversificadas normas que se 

encontram vinculadas, de modo horizontal e vertical, observando coerência e harmonia, em razão 

do que as classificações, ou divisões operadas pelos legisladores, ou intérpretes, têm como objetivo 

básico oferecer apenas um caráter utilitário”. 

 Nesse sentido, evidencia-se que o Direito Tributário estabelece conexão com outros ramos 

do Direito, pois “está visceralmente ligado a todo o universo das regras jurídicas em vigor, não 

podendo dispensar, nas suas construções, qualquer delas, por mais distante que possa parecer”
18

. 

                                           
15

 DE SOUZA, Rubens Gomes.  Compêndio de Legislação Tributária. Edições Financeiras S.A.. Rio de Janeiro: 2 ed. 

1954. p. 13/ 14. 
16

 O problema da autonomia do Direito Tributário é questão que foi amplamente debatida na doutrina e que atualmente 

já foi superado. Com o crescimento da importância do estudo dos tributos esse se desprendeu do Direito Financeiro, 

ganhando autonomia. 
17

 DE MELO, José Eduardo Soares. Curso de direito tributário, 8. ed., São Paulo, Dialética, 2008. p. 13 
18

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 16. ed. São Paulo, Saraiva, 2004., p. 15 
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 É frequente a afirmação de que o direito tributário é um direito de sobreposição
19

-
20

. Assim, 

os conceitos presentes nos vários ramos do direito privado devem ser respeitados e aproveitados na 

seara tributária, tal como conformados na sua "origem". 

  Especificamente quanto ao Direito Civil e Processual Civil, estes atuam como uma base 

suplementar ao Direito Tributário, visto que no primeiro encontramos institutos e regras que suprem 

lacunas jurídicas daquele, e no segundo, informações complementares procedimentais.  

 O Direito Civil projeta-se com evidência para o âmbito tributário porque o tributo é 

obrigação pecuniária, servindo-lhe de referência toda a disciplina das obrigações prevista em 

matéria civilistica.
21 Para Kiyoshi Harada, “o direito tributário tem conexões com o Direito Civil, 

no qual foi buscar várias de suas categorias jurídicas, muitas vezes, vinculando a estrutura privada 

desses conceitos à estrutura do direito público”.
22

 Ademais, já quando da análise das normas de 

competência, o artigo 110
23

 do CTN estabeleceu expressamente que em tema de definição e 

limitação de competência tributária, não podem ser alterados a definição, o conteúdo e o conceito 

de institutos, conceitos e formas próprias do Direito Privado. 

 Igualmente, o Direito Processual Civil também apresenta intima relação com o Direito 

Tributário como instrumento tanto para a satisfação dos créditos do fisco como para a proteção, 

defesa e ressarcimento dos contribuintes. Como se sabe, não foram integradas no texto do Código 

Tributário Nacional as matérias concernantes ao processo tributário, uma vez que, segundo a 

Comissão Especial
24

, estas não estavam incluídas na competência legislativa federal sobre normas 

gerais de direito financeiro. Incluíram-se no CTN apenas alguns dispositivos relativos ao 

                                           
19

 “O Direito Tributário reporta-se a situações da vida reveladoras de capacidade contributiva, as quais são — na sua 

grande generalidade — objecto de regulamentação por outros ramos do Direito, de harmonia com o ponto de vista 

objectivo e peculiar que os informam. Esse facto, que está na origem do tão discutido problema da interpretação dos 

conceitos próprios de outros ramos jurídicos que o legislador fiscal emprega na previsão das normas tributárias, revela 

bem a multiplicidade de contactos que o Direito Fiscal mantém com os restantes sectores do ordenamento jurídico. A 

tributação da família, das sociedades comerciais, dos juros de empréstimos titulados por letras, da compra e venda de 

imóveis, por exemplo, envolve o recurso a noções de Direito da família, de Direito Comercial, de Direito Civil. O 

Direito Fiscal como que se sobrepõe a estas várias disciplinas, tratando os fenômenos por estas regidos em primeira 

linha, de acordo com seu espírito e exigências próprios: pode neste sentido dizer-se que o Direito Fiscal é um direito de 

sobreposição.” (XAVIER, Alberto. Manual de Direito Fiscal I, Manuais da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa 

1981, p. 22 e 23.) 
20

 “o direito tributário, sendo um direito de sobreposição e indo buscar em outras categorias jurídicas os conceitos de 

que se utiliza para fazer incidir os tributos, nada mais faz do que servir-se de institutos e noções alheias, às quais lhe é 

vedado dar um tratamento próprio. Assim sendo, quando se faz remissão à venda, à propriedade, à sucessão como fatos 

geradores de tributos, a referência é plena a institutos de determinada disciplina jurídica, no caso especial, do direito 

civil, ou privado, de modo que o conceito utilizado tem que ser recebido ou acolhido com a regulação e o sentido que 

lhe dá o direito civil, ou privado.” (FALCÃO, Amilcar de Araújo. Direito Tributário: sua conceituação, natureza e 

autonomia. Revista de Direito Administrativo. Vol. 38. p 494-505. 1954). 
21

PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário: completo. 4.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2012. 
22

 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e tributário. 7. ed. São Paulo:Atlas, 2001. p. 242. 
23

 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de 

direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou 

pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. 
24

 BRASIL, Ministério da Fazenda. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro: 

Ministério da Fazenda, 1954, p. 90-215. 
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procedimento do lançamento tributário e à extinção das relações entre a Fazenda Pública e o 

contribuinte. 

  Assim, ao Direito Processual Cível incumbe a estipulação de regramentos procedimentais 

em lides tributárias, seja no tocante aos processos administrativos fiscais, seja na seara judicial. Para 

fins ilustrativos, especificamente quanto aos processos judiciais é possível verificar a incidência do 

Processo Civil no curso de ações como mandado de segurança, ação declaratória, ação anulatória, 

ação repetitória, ação consignatória, embargos à execução fiscal, entre outras. 

 

2.2 Divergências quanto à aplicabilidade da teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica no âmbito do Direito Tributário 

 

 A possibilidade de aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica em 

matéria tributária é objeto de divergências na doutrina e na jurisprudência. 

 Uns entendem que a disregard doctrine seria inaplicável, outros, defendem a sua 

aplicabilidade. 

  Os que entendem que a referida teoria seria inaplicável ao direito tributário, o fazem porque 

estão atrelados ao princípio da legalidade. Ou seja, em razão da inexistência de expressa previsão 

legal que autorize o uso da teoria nesta seara, referidos doutrinadores entendem que não deveriam 

incorporá-la ao sistema do direito tributário. O Direito Tributário, como ramo do Direito Público, é 

regido pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), segundo o qual somente seria 

permitido o que determina a lei (em oposição ao direito privado, em que é permitido tudo o que não 

é proibido por lei).  

 Para Marçal Justen Filho
25

, -“o silêncio normativo não impede a aplicação da teoria do 

superamento da personalidade jurídica societária, no campo do direito privado. Contrariamente se 

passa no tocante ao Direito Tributário.” Assim, cabe à lei autorizar a desconsideração, como 

também definir os pressupostos de sua incidência.   

 Nesse diapasão, Luciano Amaro
26

 ensina: 

 

Nas diversas situações em que o legislador quer levar a responsabilidade tributária 

além dos limites da pessoa jurídica, ele descreve as demais pessoas vinculadas ao 

cumprimento da obrigação tributária. Trata-se, ademais, de preceito do próprio 

Código Tributário Nacional, que, na definição do responsável tributário, exige norma 

expressa de lei (arts. 121, parágrafo único
27

, II, e 128
28

), o que, aliás, representa 

                                           
25

 JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade jurídica societária no direito brasileiro. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 1987. 
26

 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 266. 
27

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

pecuniária. 
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decorrência do princípio da legalidade. Sem expressa disposição de lei, que eleja 

terceiro como responsável em dadas hipóteses descritas pelo legislador, não é lícito 

ao aplicador da lei ignorar (ou desconsiderar) o sujeito passivo legalmente definido e 

imputar a responsabilidade tributária à terceiro. 

 Por outro lado, há aqueles que defendem que a desconsideração da personalidade jurídica 

seria plenamente aplicável e se daria com fundamento no artigo 135, III
29

, do Código Tributário 

Nacional. Segundo esse entendimento, o dispositivo legal mencionado contempla a 

desconsideração, ao prever a responsabilidade tributária dos diretores, gerentes e representantes 

legais da pessoa jurídica, nos casos de infração à lei, excesso de poderes e fraude. 

 No tocante ao artigo 135 do CTN, Gilberto Gomes Bruschi
30

 registra: 

 

Ao se analisar tal artigo do CTN, nota-se que há responsabilidade solidária entre a 

pessoa jurídica e as demais pessoas enumeradas nos seus incisos, a partir do 

momento em que ocorre abuso de poder ou ainda infração de lei, fazendo com que 

seja permitido avançar na esfera patrimonial particular dos sócios, caracterizando em 

uma derivação da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito tributário, 

pois esses são os mesmos requisitos para sua aplicação de acordo com a legislação 

não tributária, (...). 

 Com o advento do Código Civil de 2002, o artigo 50
31

 fez menção expressa a aplicabilidade 

da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, razão pela qual outra parte da doutrina se 

posicionou em defesa da cominação da desconsideração em seara tributária.  Segundo essa tese, a 

desconsideração da personalidade jurídica seria cabível em matéria tributária, desde que respeitados 

as condições da legislação cível, a saber, abuso de personalidade jurídica na forma de desvio de 

finalidade ou de confusão patrimonial. Nas palavras de Leandro Paulsen
32

: 

 

A dissolução irregular tem sido considerada como causa para o redirecionamento 

porque se presume, em tal caso, a confusão de patrimônios, com locupletamento dos 

sócios. Não seria o caso, contudo, de invocação do art. 135, III, do CTN, porquanto 

o crédito tributário não decorre da dissolução irregular. Mais pertinente é o art. 50 do 

                                                                                                                                            
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. 
28

 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. 
29

 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 
30

 BRUSCHI, Gilberto Gomes. Aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2004, p. 56. 
31

 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 

patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no 

processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 

administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
32

 PAULSEN, Leandro. Contribuições: custeio da seguridade social. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2007, p. 60. 
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Código Civil de 2002: ‘Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado 

pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 

requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no 

processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica’. 

 Há ainda quem entenda que a regra antielisiva contida no artigo 116
33

 do Código Tributário 

é demasiadamente ampla, capaz de proporcionar a autoridade administrativa o poder de 

desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade, independentemente de decisão judicial, 

sendo suficiente a existência prévia de processo administrativo. Por esse ângulo, o parágrafo único 

do referido dispositivo deve ser aplicado em observância dos requisitos impostos no artigo 50 do 

Código Civil, qual sejam, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade 

ou pela confusão patrimonial. 

 Assim lecionam Arnold Wald e Luiza Rangel de Moraes
34

:  

 

No âmbito do Direito Tributário, tem destaque a Lei Complementar nº. 104/2007, 

que inseriu, no parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, regra 

antielisão, autorizando a autoridade tributária a desconsiderar a forma e a estrutura 

do negócio jurídico, para alcançar a obrigação tributária geradora do tributo e o 

sujeito passivo tributário. No bojo de tal dispositivo, está abrangida a possibilidade 

de desconsideração da personalidade jurídica. 

 Expostas as posições doutrinárias, convém analisar o posicionamento jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica 

no Direito Tributário. 

 

2.3 Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a desconsideração em matéria 

tributária  

  

Independentemente do posicionamento doutrinário, que diverge acerca da aplicação da 

teoria da desconsideração em matéria tributária, é certo que o STJ se posicionou sobre o tema, 

sendo oportuno trazer à discussão o viés jurisprudencial apresentado pela referida Corte. 

                                           
33

 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: 

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a 

que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito 

aplicável. 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a 

finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 

tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 
34

 WALD, Arnold & MORAES, Luiza Rangel de. Da Desconsideração da Personalidade Jurídica e seus Efeitos 

Tributários In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe (coord.), Desconsideração da personalidade em 

Matéria Tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 233. 
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 O STJ tem proferido decisões que empregam sentido diverso à disregard doctrine do que 

originalmente apregoa a doutrina. Em diversos julgados o Superior Tribunal utiliza a 

desconsideração da personalidade jurídica como pano de fundo para a transferência da 

responsabilidade ao sócio, prevista no art. 135 do CTN, ampliando o conceito de responsabilidade 

tributária e confundindo-a com o instituto da desconsideração. 

 Tentando explicar melhor: é como se, de um lado, o STJ tivesse ampliado o conceito de 

responsabilidade tributária para permitir a aplicação da teoria da desconsideração sempre que se 

tratar de hipótese do art. 135 e, por outro lado, é como se tivesse restringido a extensão doutrinária 

do instituto da desconsideração, limitando-o, em matéria tributária, apenas aos casos da 

responsabilidade do art. 135, confundindo, por fim, institutos que, a princípio e em tese, teriam 

propostas e alcances diferenciados. 

 O Ministro Humberto Martins é assente no entendimento de que “a desconsideração da 

personalidade jurídica, com a consequente invasão no patrimônio dos sócios para fins de satisfação 

de débitos da empresa, é medida de caráter excepcional, sendo apenas admitida nas hipóteses 

expressamente previstas no art. 135 do CTN ou nos casos de dissolução irregular da empresa, que 

nada mais é que infração à lei” (AgRg no REsp 1484148/SP, AgRg no REsp 1534236/PE, AgRg no 

AREsp 697.678/RS).   

 Igualmente, a Ministra Eliana Calmon já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que a 

regra contida no art. 135 do CTN, diz respeito à desconsideração da personalidade da pessoa 

jurídica, para que seus representantes respondam pessoalmente pelo crédito tributário nas hipóteses 

que menciona (REsp 787.457/PR, AREsp 317050, AREsp 409951). 

 Assim, o STJ considera que o art. 135, III do CTN trata especificamente de autorização legal 

para que a personalidade de pessoas jurídicas de direito privado possa ser desconsiderada a fim de 

que seus diretores, gerentes ou representantes passem a responder pessoalmente pelo crédito 

tributário nas hipóteses que especifica. Vejamos:  

 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMAIS HIPÓTESES 

PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 

REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob o rito dos 

recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual o redirecionamento 

da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando 

demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou 

no caso de dissolução irregular da empresa. 

2. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente invasão 

no patrimônio dos sócios para fins de satisfação de débitos da empresa, é medida de 

caráter excepcional, apenas admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 

135 do CTN ou nos casos de dissolução irregular da empresa, que nada mais é que 
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infração à lei. Não comprovada a dissolução irregular da empresa nem a ocorrência 

das hipóteses constantes do art. 135 do CTN, não cabe falar em redirecionamento da 

execução fiscal contra os sócios indigitados. 

3. O recurso especial não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório 

dos autos, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 

Agravo regimental improvido
35

. 

 

 Conforme exposto, considerando que o Superior Tribunal de Justiça e parte considerável de 

outros tribunais têm se manifestado no sentido de que o artigo 135, III, do Código Tributário 

Nacional corresponde à consagração do instituto da desconsideração nesse ramo do direito, 

passemos à análise dos requisitos para aplicabilidade do instituto da desconsideração da 

personalidade da pessoa jurídica à luz do artigo 135 do CTN. 

 

2.3.1 A responsabilidade dos diretores, gerentes e administradores de pessoas jurídicas 

consoante art. 135 do CTN 

 

 O artigo 121
36

 do CTN, precisamente em seus artigos I e II do seu parágrafo único, 

estabelece uma divisão do sujeito passivo tributário em duas espécies, quais sejam, contribuinte e 

responsável. Conforme a letra da lei, contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com a 

situação que constitui o respectivo fato gerador. De outro ponto, diz-se responsável, quando, sem 

revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 Será responsável tributário aquele que não for contribuinte, mas que possua relação com a 

situação jurídica descrita no fato jurídico tributário, nos termos da legislação. Ou seja, três 

requisitos caracterizam o responsável tributário: 1) o responsável tem de ser fixado por lei; 2) o 

responsável tem de ser vinculado ao fato gerador da obrigação; e 3) o responsável exclui a 

responsabilidade do contribuinte, ou responde supletivamente. 

 O artigo 135 do Código Tributário determina serem pessoalmente responsáveis pelos 

creditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, os diretores, gerentes ou representantes de 

pessoas jurídicas de direito privado. Prescreve o artigo 135, in verbis 

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;  

                                           
35

 (AgRg no REsp 1484148/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, 

DJe 15/12/2014) 
36

 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. 
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III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado 

 Repare que para que se caracterize a responsabilidade tributária pessoal, não é suficiente que 

seja uma das pessoas referidas no artigo 134
37

 do CTN (art. 135, I), nem que seja mandatário, 

preposto, empregado (art. 135, II), diretor, gerente ou representante de pessoas jurídicas de direito 

privado (art. 135, II). A norma requer que o crédito tributário seja especialmente qualificado, ou 

seja, créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso 

de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 

 Hugo de Brito Machado
38

 salienta que: 

É importante notar-se que a responsabilidade dos sócios gerentes, diretores e 

administradores de sociedades, nos termos do art. 135, III do CTN, é por obrigações 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 

social ou estatutos. Poder-se-ia, assim, sustentar que a obrigação, pela qual 

respondem, há de ser resultante de atos irregularmente praticados. O próprio 

nascimento da obrigação tributaria já teria de ser em decorrência de atos irregulares. 

Mas tal posição levaria a excluir-se a responsabilidade em exame toda vez que os 

atos irregulares, violadores da lei ou do estatuto, fossem posteriores à ocorrência do 

fato gerador do tributo. Operar-se-ia, assim, injustificável redução no alcance da 

regra jurídica em estudo.    

 Tal entendimento vem sido adotado pela jurisprudência, quando afirma que a dissolução 

irregular da sociedade é causa da responsabilidade. Vejamos recurso repetitivo que analisou a 

matéria:  

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 

REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-

TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 

3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4º, V, DA LEI N. 

6.830/80 - LEF. 

[...] 

3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos 

cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, 

especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros 

é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em 

obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 

1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade 

                                           
37

 Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, 

respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 

 I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;  

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

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

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;  

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;  

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou 

perante eles, em razão do seu ofício; 

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

 Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. 
38

 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. 2 ed. Vol. II. São Paulo: Atlas. 2004. p.586. 
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com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 

11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à 

lei [...]
39

 

 

 Para fins do artigo 135 do CTN, consideram-se atos praticados com excesso de poderes 

aqueles atos abusivos que derem origem a créditos tributários. Apenas para fins ilustrativos citem-se 

o ato praticado sem autorização, o ato realizado fora da esfera de atribuições de determinada pessoa, 

o ato vedado pelo contrato ou estatuto social, dentre outros.  

 Sobre o tema, Hugo de Brito Machado
40

 salienta que “é razoável entendermos que os atos de 

desvio de recursos da pessoa jurídica sejam tratados como atos abusivos ou ilegais capazes de gerar 

a responsabilidade pessoal do dirigente.” 

 O terceiro também poderá ser pessoalmente responsabilizado quando praticar atos com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.  

 Tal violação poderá ocorrer quando, ao compor órgão da pessoa jurídica, os diretores ou 

sócios gerentes infringirem normas, sejam elas previstas na lei societária, no contrato social ou nos 

estatutos. Igualmente, também estará configurada a responsabilidade pessoal do artigo 135 do CTN 

quando, embora o fato gerador tenha sido realizado pela pessoa jurídica, a divida tributária não for 

adimplida em virtude de ato contrário à lei societária praticado pelo diretor ou sócio gerente, como 

é o caso de liquidação irregular da sociedade e do desvio de recursos desta para a pessoa natural do 

diretor.  

 Fato é que o não pagamento de tributo não configura infração a lei capaz de imputar a 

responsabilidade a um terceiro, nos ditames do art. 135 do Código Tributário. É o caso de não 

pagamento de tributos resultante de falta de disponibilidade de caixa, em função de fatores de 

mercados para os quais os diretores, gerentes ou representantes não hajam concorrido. O não 

pagamento do tributo é, em geral, infração praticada pela pessoa jurídica e não pelo dirigente desta.  

A pessoa jurídica é pessoa distinta dos seus membros, sendo capaz de praticar atos ilícitos, por meio 

de órgão próprio. Vejamos como anda a jurisprudência do STJ sobre o assunto:  

TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE ANÔNIMA E/OU SOCIEDADE POR QUOTAS 

DERESPONSABILIDADE LIMITADA. LIMITES DA RESPONSABILIDADE 

DO DIRETORE/OU DO SÓCIO-GERENTE. Quem está obrigada a recolher os 

tributos devidos pela empresa é a pessoa jurídica, e, não obstante ela atue por 

intermédio de seu órgão, o diretor ou o sócio-gerente, a obrigação tributária é 

daquela, e não destes. Sempre, portanto, que a empresa deixa de recolher o tributo na 

data do respectivo vencimento, a impontualidade ou a inadimplência é da pessoa 

jurídica, não do diretor ou do sócio-gerente, que só respondem, e excepcionalmente, 

pelo débito , se resultar de atos praticados com excesso de mandato ou infração à lei, 

                                           
39

 REsp 1371128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, 

DJe 17/09/2014 
40

 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. 2 ed. Vol. II. São Paulo: Atlas. 2004. p.587.  
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contrato social ou estatutos,exatamente nos termos do que dispõe o artigo 135, inciso 

III, do Código Tributário Nacional.Recurso especial conhecido, mas improvido. 

(grifo aditado)
 41

 

 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO 

DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. 

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE. 

1. [...] 

2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de 

pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que 

acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É 

indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, 

ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 

28.02.2005). 

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. 

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. 

(grifo aditado)
 42

 

 Em qualquer um dos casos previstos no artigo 135 do CTN, a responsabilidade será pessoal 

exclusiva, e não solidária. Em verdade, o dispositivo legal em estudo exclui do polo passivo da 

obrigação a figura do contribuinte ao determinar a responsabilidade pessoal, plena e exclusiva de 

terceiros quanto às obrigações resultantes de atos praticados com abuso de poder ou infração de lei, 

contrato social ou estatuto. 

 Renato Lopes Becho
43

 sustenta que a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo da 

obrigação é justamente o fator que diferencia a responsabilidade prevista no art. 134 daquela 

disposta no art. 135, nesta linha: 

Isso significa que, ao contrário do art. 134, nos casos em que se aplicar o art. 135, o 

sujeito passivo da obrigação tributária não poderá ser levado a responder pelo crédito 

tributário. A responsabilização pessoal dos agentes catalogados na norma afasta a 

responsabilidade inerente ao sujeito passivo quando do nascimento da obrigação 

tributária. 

 Como exposto linhas acima, os diretores, gestores e representantes podem ser 

responsabilizados pessoalmente nos termos do artigo 135 do CTN, entretanto não se pode dizer o 

mesmo a respeito do sócio. Sobre o assunto, ensina Hugo de Brito Machado Segundo
44

: 

Cumpre destacar, portanto, a diferença que há entre o sócio e o diretor, ou gerente. O 

primeiro aportou capital na formação do patrimônio da pessoa jurídica e, em 

princípio, não participa de seu funcionamento, não tendo responsabilidade pelo que 

na empresa acontece. O segundo é órgão através do qual a sociedade se manifesta. 

                                           
41

 STJ - REsp: 100739 SP 1996/0043179-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 19/11/1998,  

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 01/02/1999 p. 138 
42

 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 

23/03/2009 
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É certo que o sócio, em sociedades como a em nome coletivo, é também responsável 

pela gerência da pessoa jurídica, não tendo sentido para ele a distinção aqui 

apontada. Ressalte-se, porém, que nesse caso a responsabilidade já é regulada pelos 

artigos 134, VII e 135, I, do CTN. 

Evidentemente, a distinção entre sócio e diretor somente tem relevo nos tipos 

societário que permitem a separação entre um e outro, como as sociedades limitadas 

e aas sociedades anônimas. Nestas, só aquele que age em nome do contribuinte pode, 

nessa condição, cometer infrações, ao contrato ou à lei, capazes de fazer incidir o 

artigo 135, III, do CTN. O sócio que não tem poderes de direção ou gerência, nada 

obstante a insistência de algumas autoridades fiscais, não é pessoalmente 

responsável pelas dívidas da sociedade.  

 Assim, os atos abusivos ou ilegais serão capazes de gerar a responsabilidade pessoal dos 

dirigentes, seja ele um sócio ou não.  

 Por todo exposto, há de se reconhecer que o artigo 135 do Código Tributário Nacional tem 

efeitos próximos aos do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, não resta 

dúvida de esse dispositivo, nos termos legais e até doutrinários, como se verá, trata verdadeiramente 

da responsabilidade pessoal tributária e não de aplicabilidade da disregard doctrine, como vem 

entendendo o Superior Tribunal de Justiça.  

2.4 Críticas doutrinárias ao posicionamento do STJ 

 O principal argumento utilizado pela doutrina para refutar a aplicabilidade do artigo 135 do 

Código Tributário como hipótese de desconsideração da personalidade jurídica é justamente o fato 

de que no direito tributário brasileiro reinam os princípios da estrita legalidade e da tipicidade, 

conforme exposto anteriormente no item 2.2 deste trabalho. Assim sendo, parece incoerente com o 

sistema que haja esta formulação jurisprudencial de uma teoria tributária da desconsideração da 

personalidade jurídica, já que esbarraria na franca incompatibilidade com a legalidade exigida. 

 Como doutrinador contrário a aceitar que a desconsideração da personalidade jurídica está 

autorizada pelo art. 135, III, do CTN merece destaque Heleno Taveira Tôrres
45

. O autor até aceita a 

aplicabilidade da teoria da desconsideração ao direito tributário, mas se nega a admitir que ela 

ocorra no referido dispositivo. Nas palavras do autor: 

“[..]o art. 135 não resguarda qualquer equivalência com controle sobre simulação, 

interposição fictícia de pessoas ou de fraude à lei, [...]. Nestes termos, o art. 135, do 

CTN, ao não se prestar como mecanismo de superação do modelo de separação 

patrimonial adotado pela legislação mercantil, não pode ser alegado para tais fins”.  
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 O artigo 135, III, do CTN está sempre apto a autorizar a co-responsabilidade tributária, 

quando o sócio assumirá a dívida contraída por ato ilícito seu juntamente com a pessoa jurídica, não 

se tratando de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.  

 Embora em ambos os casos a pessoa jurídica através do seu controlador é utilizada com dolo 

ou má-fé para fins diversos do estabelecido no contrato social ou nas leis vigentes e a este é 

imputada a responsabilidade pessoal pelos danos causados, a diferença reside, com esteio em boa 

doutrina, no fato de que no caso do art. 135 do CTN há incidência da norma tributária por 

substituição e não a desconsideração da pessoa jurídica para atingir os bens do sócios. Os efeitos 

são equivalentes, embora as regras sejam diferidas. 

 Assim leciona Luciano Amaro
46

: 

O Código Tributário Nacional (CTN) prevê, no art. 135, situações em que, por abuso 

do representante legal da pessoa jurídica, ele é pessoalmente responsabilizado por 

obrigações tributárias que, formalmente, seriam da empresa.  

Portanto, quando a lei cuida de responsabilidade solidária, ou subsidiaria, ou pessoal 

dos sócios, por obrigações da pessoa jurídica, ou quando ela proíbe que certas 

operações, vedadas aos sócios, sejam praticadas pela pessoa jurídica, não é preciso 

desconsiderar a empresa, para imputar as obrigações aos sócios, pois, mesmo 

considerada a pessoa jurídica, a implicação ou responsabilidade do sócio já decorre 

de preceito legal.  

 Sendo assim, o sócio-gerente é responsável, por substituição, quando, na condição de gestor 

de bens alheios, pratica atos com excesso de poderes ou infração à lei ou, ainda, estranhos ao 

contrato social ou estatuto.  

 O entendimento posto supra, vê-se confirmado em doutrina de Justen Filho
47

, o qual 

considera a aplicação do referido artigo “uma hipótese de flexibilização da autonomia da pessoa 

jurídica, mas não necessariamente da aplicação da doutrina da desconsideração”. 

 No mesmo sentido é o magistério de Fábio Ulhôa Coelho
48

, sob o entendimento de que se a 

própria lei tributária permite que se coíba a fraude, responsabilizando diretamente os membros ou 

sócios da pessoa jurídica, ou mesmo outras pessoas ligadas a ela, não se cogitará da aplicação da 

doutrina da desconsideração. 

 Assim, restou demonstrado que grande parte dos doutrinadores se posiciona de modo 

contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por concluir não ser possível deduzir 

que o artigo 135, III, do CTN traduza a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, já que 
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apenas cuida da responsabilidade pessoal daqueles que ao representarem a pessoa jurídica agem 

com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.  

 Esta circunstância permite pensar em uma incongruência interna do sistema, que não 

consensualiza sobre a extensão do instituto da desconsideração e, com isso, acaba por revelar uma 

insegurança do sistema, motivação que despertou o interesse de estudar o Novo CPC para tentar 

compreender como o novo código trata a matéria e perceber se as inconsistências do sistema foram 

sanadas (ou se, ao contrário, foram amplificadas). 
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CAPÍTULO 3  

O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO  

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

 O incidente da desconsideração da personalidade jurídica foi instituído pelo NCPC, na parte 

geral, livro III – dos sujeitos do processo, título III – da intervenção de terceiros, capítulo IV, cuja 

denominação é homônima ao instituto em estudo, artigos 133 a 137
49

. 

 De fato, embora já houvesse previsões legais esparsas no ordenamento jurídico pátrio em 

consonância com os ensinamentos da disregard doctrine, além de jurisprudência do STJ 

reconhecendo a incidência dessa teoria no direito brasileiro, de modo geral, e no direito tributário, 

de modo específico, é certo que, até então não havia o regramento processual deste instituto. A nova 

lei processual dedicou capítulo autônomo à regulamentação do procedimento a ser aplicado nessas 

circunstâncias. 

 Desde a apresentação do anteprojeto
50

, uma das principais preocupações do legislador foi a 

de consagrar no texto processual garantias constitucionais, com destaque para os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica passa a 

ser instaurada em incidente no qual se apurará, em contraditório prévio, a ocorrência ou não das 

situações autorizadas pela lei para responsabilização pessoal dos sócios de pessoa jurídica. 

 Nesses termos, darei início a uma breve análise de seus pontos principais e dos seus 

desdobramentos no direito tributário. 

 

3.1 Natureza  
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A desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida, por força do Novo CPC, 

tanto na petição inicial quanto de forma autônoma, através de incidente instaurado no curso do 

processo. Porém, em quaisquer dos casos, a sua natureza é sempre de questão incidental em relação 

ao pedido principal.  

Em sendo requerido sob a forma de incidente processual, se apurará, em contraditório 

prévio, a ocorrência ou não das situações autorizadas pela lei para responsabilização pessoal dos 

sócios de pessoa jurídica. 

 A desconsideração incidental há muito vinha sendo admitida pela jurisprudência
51

, tendo a 

normatização empreendida pelo Novo Código o inegável mérito de trazer segurança jurídica ao 

tema. 

 O incidente processual será deflagrado sempre que já houver um processo em andamento. 

Não configura uma relação nova discutível em ação autônoma, mas tão somente a existência de 

uma questão prejudicial relacionado ao mérito. Assim, nos próprios autos do processo, após 

provocação para tal, o magistrado estabelecerá o contraditório e a ampla defesa para o pleno 

conhecimento e análise meritória do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em 

questão. 

 O artigo 134 reforça o tratamento incidental que é conferido à disregard doctrine no novo 

código processualista, posto que reitera o fato de sua aplicação ser "cabível em todas as fases do 

processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e também na execução fundada em título 

executivo extrajudicial". 

 Na obra “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”
52

, os 

eminentes juristas fazem lembrar: 

 

Já na fase de recurso especial ou extraordinário, não é possível a suscitação do 

incidente, já que é a Constituição Federal que disciplina a competência dos Tribunais 

Superiores e, ademais, por causa dos estreitos limites do efeito devolutivo destes 

recursos, que estão adstritos à questão federal ou à questão constitucional, revestida 

essa última de repercussão geral, seria despropositado admitir-se um incidente cujos 

limites pudessem extrapolar o da questão discutida nestes recursos. 

   O incidente é, rigorosamente, um caso de intervenção de terceiro, um exemplo de 

cumulação de pedidos contra sujeitos distintos, tendo em vista que gera a ampliação subjetiva do 

processo e, como tal, foi devidamente incorporado ao livro III, título III do novo código processual.  
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 Nas palavras de Vicente Grecco Filho
53

, a intervenção de terceiros ocorre quando alguém, 

devidamente autorizado em lei, ingressa em processo alheio, tornando complexa a relação jurídica 

processual. 

  

3.2 Legitimidade  

  

O Novo Código de Processo Civil prescreve, de forma clara e categórica, que a 

desconsideração somente pode ocorrer mediante requerimento da parte, ou do Ministério Público, 

quando lhe couber. 

 Encampou o Novo CPC, na linha do Código Civil, o posicionamento doutrinário 

majoritário, contrário à desconsideração ex officio. No entanto, essa determinação dá azo a um 

dilema, já que em pleitos consumeristas, o CDC permite a atuação de oficio do juiz. Ademais, é 

comum, na prática, que os magistrados despachem para que a parte se manifeste sobre o interesse 

de requerer a desconsideração, o que configuraria forma “oficiosa” ou disfarçada, de uma atuação 

de ofício. 

 Quanto à menção ao Ministério Público, entende-se que estará autorizado a suscitar o 

incidente de desconsideração “quando lhe couber intervir no processo”. Sobre o tema, abre-se 

discussão acerca da possibilidade de o Parquet requerer a instauração do incidente na qualidade de 

custus legis. 

 O Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 123, que apregoa ser 

“desnecessária a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, no incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, salvo nos casos em que deva intervir obrigatoriamente, 

previstos no art. 178”.  

 Por outro lado, os eminentes autores da obra Primeiros Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil Artigo por Artigo
54

, defendem que “o pedido de desconsideração da pessoa jurídica 

deve ser necessariamente formulado pela parte ou pelo Ministério Público, este quando estiver no 

processo atuando como custus legis (fiscal da lei). 

 Questões como essas, sobre a permissão legislativa para atuação de ofício do Juiz e sobre a 

possibilidade ou não de atuação do Ministério Público como fiscal da lei, são controvertidas e 

suscitam dúvidas que estarão a cargo da jurisprudência, uma vez que o Novo CPC perdeu a 

oportunidade de ser mais literal e, com isso, preventivo quanto à insegurança que divergências 

dessa ordem provocam em situações concretas. 
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3.3 Participação 

 

 A respeito da participação, o artigo 135 sustenta ippis litteris que “instaurado o incidente, o 

sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 

15 (quinze) dias.”. 

 Aponta-se aí a participação do sócio ou da pessoa jurídica que, não compondo qualquer dos 

polos da demanda, poderá passar a integrar o feito quando, por exemplo, tiver seus interesses 

jurídicos (neste caso, patrimoniais) possivelmente atingidos, caso venha o magistrado, convencido 

pela forma probante acostada pelo requerente, julgar procedente o requerimento de 

desconsideração. 

 Com efeito, desde a apresentação do anteprojeto
55

, uma das principais preocupações do 

legislador foi a de consagrar no texto processual garantias constitucionais. O artigo 135 pretende 

proteger tais garantias, em especial o devido processo legal, com a correta citação daqueles que por 

ventura venham a ser atingidos ou mesmo prejudicados, em função de serem apontados na peça 

requerente, bem como o direito ao contraditório, para que se manifestem sobre as afirmações a 

qualquer daqueles dirigidas, além de poderem requerer as provas que julgarem cabíveis. 

 A esse respeito, vale lembrar, as modificações introduzidas pelo Novo Código de Processo 

Civil não afastam a possibilidade de o juiz, com base no seu poder geral de cautela, e desde que 

havendo provas robustas, determinar o bloqueio dos bens dos sócios (ou da pessoa jurídica, no caso 

de desconsideração inversa) em caráter liminar. 

 O que se pode concluir é que, em matéria de desconsideração da personalidade jurídica, o 

Novo Código de Processo Civil buscou garantir o contraditório, preocupando-se com a segurança 

patrimonial dos sócios, e buscando mitigar a aplicação desarrazoada do instituto pelo Poder 

Judiciário. 

 

3.4 Desconsideração inversa da personalidade jurídica 

 A redação do Novo Código de Processo Civil põe fim a qualquer dúvida sobre o cabimento 

da desconsideração inversa, deixando claro que é também possível responsabilizar a pessoa jurídica 

por obrigações assumidas de forma abusiva por seu sócio. 

 Quem primeiramente tratou da desconsideração inversa foi Fábio Konder Comparato
56

, ao 

afirmar que a desconsideração da personalidade jurídica não atua apenas no sentido da 
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responsabilidade do controlador por dívidas da sociedade controlada, mas também em sentido 

inverso, ou seja, no da responsabilidade desta última por atos do seu controlador. 

 Neste caso, a sociedade é responsável por dívidas pessoais do sócio, que transfere os seus 

bens para a pessoa jurídica, havendo assim o uso instrumental da sociedade para fugir às suas 

obrigações. Em verdade, os bens do sócio são o alvo da execução, e é necessário desconsiderar-se a 

personalidade justamente para que a jurisdição possa atingi-los. 

 A tese favorável à desconsideração inversa já era amplamente aceita pelo Poder Judiciário e 

pela doutrina, reforçada pelo enunciado 283 da IV Jornada de Direito Civil, que prevê o cabimento 

da desconsideração da personalidade jurídica inversa para alcançar bens de sócio que se valeu da 

pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros. 

 Tendo em vista que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização indevida do 

ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador 

esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se ser louvável a 

previsão legal expressa sobre a possibilidade de desconsideração inversa da pessoa jurídica, de 

modo a atingir bens da sociedade em razão de dividas contraídas pelo sócio controlador, conquanto 

preenchidos os requisitos legais. 

 

3.5 Cabimento 

 

 Durante todas as discussões do projeto de lei do Novo Código, sempre foi ressaltado que os 

pressupostos para desconsideração devem ser aqueles previstos na legislação material e que ao CPC 

cabe apenas regular o procedimento para tanto.  

 O artigo 134 do Novo Código de Processo Civil ficou responsável por estabelecer as 

hipóteses de cabimento do incidente. Vejamos:  

Art. 134.  O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de 

conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título 

executivo extrajudicial. 

§ 1
o
 A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para 

as anotações devidas. 

§ 2
o
 Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade 

jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a 

pessoa jurídica. 

§ 3
o
 A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2

o
. 

§ 4
o
 O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais 

específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 

 Atendendo ao permissivo legal, quando suscitado, o juiz poderá em “todas as fases do 

processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo 

extrajudicial”, decidir se os efeitos de certas e determinadas obrigações devem, ou não, ser 
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estendidos aos bens particulares dos administradores ou dos sócios da pessoa jurídica ou aos bens 

de empresa do mesmo grupo econômico. 

 Na hipótese de o incidente ser instaurado, o distribuidor deverá ser imediatamente 

comunicado para proceder às anotações devidas, conforme §1° do art. 134. Além disso, o processo 

será suspenso, situação que não ocorrerá quando a desconsideração for requerida na inicial, de 

acordo com a redação do §3° do art. 134. A suspensão cessa com a decisão que está sujeita a 

recurso destituído de efeito suspensivo. 

 Observe-se também, como dito, que o Novo Código não afasta a possibilidade de 

formulação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica através de ação de 

conhecimento, fazendo-o na própria petição inicial. Ou seja, se o credor reputar preenchidos os 

requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica desde o momento da propositura da 

ação, poderá requerê-la, fundamentadamente, na própria petição inicial.  

 Nesta hipótese, o próprio legislador menciona que a instauração do incidente será 

dispensada e o juiz determinará a citação do sócio ou da pessoa jurídica para  integrar o polo 

passivo da ação, garantindo-lhe, obviamente, o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, 

princípios constitucionais de aplicação no processo civil e demais ramos do direito processual 

brasileiro, inclusive, o administrativo. 

 Ainda que dispensada a instauração do incidente, as suas regras procedimentais devem ser 

observadas nessa fase inicial sempre que possível. 

  Na exordial deve o credor demonstrar a satisfação de todos os pressupostos materiais, 

inclusive tem o direito de produção de provas para convencer o juízo de sua alegação, o qual citará 

o sócio ou a pessoa jurídica e, nos termos do Enunciado 248 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis (FPPC), “incumbe ao sócio ou a pessoa jurídica, na contestação, impugnar não 

somente a própria desconsideração, mas também os demais pontos da causa”. 

 Neste tópico, convém reforçar o que foi sustentado no final do capítulo anterior, no sentido 

de que a opção do legislador processual de remeter à legislação material as hipóteses e requisitos da 

desconsideração, faz com que o assunto, em matéria tributária, permaneça carente de 

consensualização. Ou seja, o Novo CPC não enfrentou o tema em relação ao direito tributário, 

mantendo-se omisso no que tange aos requisitos da desconsideração e à regulação e uniformização 

dos seus usos em matéria tributária, o que de um lado se entende, porque, de fato, a rigor, não cabe 

ao legislador processual regular matéria tributária, mas, de outro lado, mantém viva a desesperança 

de que em curto lapso temporal essas questões sejam consensualizadas, o que torna permanente a 

insegurança jurídica no trato dessas questões, que interferem diretamente na vida dos cidadãos que 

se veem envolvidos em processos tributários dessa natureza. 
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3.6 Recursos 

 O incidente será resolvido por decisão de natureza interlocutória, que admitirá o 

litisconsórcio passivo, para que pessoa jurídica e dirigentes passem a integrar o polo passivo da lide. 

Como decisão interlocutória, desafiará o recurso de agravo de instrumento, cabível para essa 

modalidade de decisão, conforme inciso IV do artigo 1015 do CPC/2015.  

 Se a decisão for proferida incidentalmente, o recurso será desprovido de efeito suspensivo, 

de modo que havendo a decisão pela desconsideração, o pleito voltará ao seu curso. Entretanto, o 

mesmo não ocorre quando o pedido for feito na própria inicial, já que a decisão da desconsideração 

poderá ocorrer ao final, junto com o mérito. 

 No âmbito do Novo CPC, as possibilidades de interposição do agravo de instrumento foram 

reduzidas se comparadas ao código processualístico de 1973, inclusive foram nominadas numerus 

clausus, como se nota do referido artigo 1015.  

 Nos casos de ação de competência originária do tribunal, ou seja, de hipóteses nas quais o 

incidente seja instaurado em 2
º
 grau, ou se o processo já estiver no Tribunal, em razão de já ter sido 

imposta apelação, contra a decisão que venha a ser proferida pelo relator, caberá agravo interno, 

consoante dicção do art. 136 c/c 1.021 do CPC/2015. 

 

3.7 O incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob perspectiva do direito 

tributário  

 

 Como novidade legislativa, é natural que o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica instituído pelo Novo CPC suscite dúvidas. Especialmente no tocante à matéria tributária, há 

de se analisar se o incidente será capaz de procedimentalizar as incoerências hoje existentes na 

doutrina e na jurisprudência acerca da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. 

Além do mais, cabe verificar a compatibilidade do incidente com a execução fiscal.  

 Até a edição do Novo CPC não havia um procedimento formal que disciplinasse a matéria 

da desconsideração, sendo muito comum que no âmbito de uma mesma execução fiscal houvesse 

diversos pedidos no mesmo sentido, feitos por procuradores da fazenda diversos, sob distintos 

fundamentos e contra diversas pessoas físicas, o que por certo causa um tumulto processual 

indesejável e que atrapalha o regular andamento do processo. 

  Ademais, a ausência desse procedimento formal causa violações ao direito de defesa do 

sócio, tendo em vista que não é raro que os juízes da execução fiscal determinem a constrição  de 

bens sem sequer dar oportunidade prévia de manifestação do sócio para que possa se defender antes 

de ter contra si essa medida extrema, medida que, embora prejudicial e condenável do ponto de 
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vista do contraditório, se legitima na omissão completa da legislação em determinar procedimentos 

expressos em relação à essa matéria. 

 O novo CPC busca estabelecer uma Teoria Geral do Processo, em decorrência da qual 

aplicar-se-ão suas regras não só ao Processo Civil, mas também aos processos judiciais atinentes a 

outros ramos do Direito, entre eles o Tributário, o que se conclui, inclusive, pela dicção do artigo 

15, que prevê a aplicação subsidiária e supletiva das normas do CPC aos processos administrativos, 

eleitorais e trabalhistas. 

 Em adição, tem-se ainda a previsão expressa no artigo 1º da Lei de Execuções Fiscais (Lei 

n
o
 6.830/80), no sentido de que se aplicam subsidiariamente às execuções fiscais as regras do 

Processo Civil. De tal forma, a uma primeira vista, seria possível afirmar que o incidente de 

desconsideração é de todo aplicável ao Direito Tributário. Para que não se conclua 

precipitadamente, continuemos a aprofundar o estudo da matéria.  

 Previamente é necessário adiantar que o presente trabalho não pretende fixar respostas a 

todos os apontamentos que serão levantados a seguir, de modo que nesse momento o mais prudente 

é aguardar maiores discussões doutrinárias sobre o tema e acompanhar a manifestação dos tribunais 

sobre o assunto. 

 

3.7.1 É possível aplicar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos de 

responsabilidade tributária do artigo 135 do CTN? 

 

 Conforme exposto no segundo capítulo deste trabalho, o Superior Tribunal de Justiça utiliza 

a responsabilidade pessoal dos dirigentes, prevista no artigo 135 do CTN para justificar a 

desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária.  

 Entretanto, a doutrina critica veementemente esse posicionamento e entende que, em 

verdade, a norma diz respeito a corresponsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes de 

pessoas jurídicas de direito privado quando forem imputadas à empresa obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. 

 O novo código processualístico, em seu artigo 133, § 1
o
, deixa claro que os pressupostos de 

aplicação desta teoria que leva à alteração da responsabilidade patrimonial estão previstos na lei 

material, já que o conflito entre as partes pode ter fundamento no direito civil, no direito do 

consumidor etc. 

 De tal modo, apesar do posicionamento do STJ ser criticado e parecer incoerente em relação 

ao sistema tributário, é certo que o artigo 133, § 1
o
 do incidente de desconsideração não cria óbice 

para que o artigo 135 do Código Tributário continue sendo aplicado como hipótese permissiva de 

desconsideração da personalidade jurídica, pois o Novo CPC remete à legislação material os usos 
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desse incidente e, no caso concreto, do direito tributário, a legislação material existente não regula a 

questão de forma consensual, prevalecendo o entendimento do STJ. 

 

3.7.2 Suspensão do processo e dilação probatória sem garantia do juízo: possível em seara 

tributária? 

 

 O artigo 134, § 3º do novo CPC delibera que a instauração do incidente suspenderá o 

processo, salvo na hipótese desconsideração inversa da personalidade jurídica.  

 Ocorre que a suspensão da prática dos atos executivos, na execução fiscal, só deve ocorrer, 

como regra, e para o que aqui interessa, depois de garantido o juízo, pela penhora, depósito, seguro 

garantia ou fiança bancária. Note-se que, consoante disposição do artigo 8
o
 da LEF, o executado é 

citado para “pagar ou garantir a execução”. 

 Diferente do que propõe a norma no CPC/2015, o exercício do contraditório e ampla defesa, 

através dos embargos à execução, pressupõe garantia da execução, sob pena de inadmissibilidade da 

defesa. Essa é a dicção do artigo 16, § 1º, da Lei 6.830/80, consignando que “não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução”.   

 Anote-se, também, que mesmo que se aceite que o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica está apto a suspender as execuções fiscais sem a necessidade de garantia do 

juízo, o instituto não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão 

pela qual não suspende a prescrição tributária. Ou seja, teríamos uma hipótese de suspensão da 

execução fiscal sem a correlata suspensão do fluxo do prazo prescricional para a cobrança do 

crédito. Lembre-se que casos de suspensão da prescrição tributária dependem de previsão em lei 

complementar, nos termos do artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal. 

 Igualmente é importante ressaltar que a garantia do juízo está atrelada à possibilidade 

dilação probatória na execução fiscal, vez que a única possibilidade de produção ampla de provas 

no procedimento regido pela Lei 6.830/80 se dá nos embargos à execução. O artigo 16, § 2º, da Lei 

6.830/80 preceitua que “no prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à 

defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério 

do juiz, até o dobro desse limite.”. 

 Em sede do Código de Processo de Civil de 2015, os artigos 135 e 136 são os dispositivos 

permissivos da instrução probatória no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 

 Sob essa perspectiva, é possível ventilar a impossibilidade de emprego da exceção de pré 

executividade, enquanto mecanismo de defesa admissível na execução fiscal pela doutrina e 

jurisprudência, para justificar analogicamente a aplicação do incidente de desconsideração no 

indigitado procedimento especial. Isto porque, a exceção de pré executividade tem hipótese de 
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cabimento restrito a “matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”, 

conforme Súmula 393 do STJ. Já o incidente de desconsideração permite irrestrita produção de 

provas.   

 Em última análise, parece que o manejo do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, no âmbito da execução fiscal, traria dupla vantagem ao executado de afastar, ao mesmo 

tempo, as condicionantes para oposição dos embargos à execução (garantia da execução) e para 

propositura da exceção de pré executividade (matérias que não dependam de dilação probatória). 

 

3.7.3 Nome do sócio inscrito na CDA: incompatibilidade com o § 4
o
 do art. 134 do CPC/2015?   

 

 O § 2
o
 do artigo 134 do novo CPC dispõe que a instauração do incidente será dispensada 

quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em 

que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Entretanto, como dito linhas acima, ainda que 

dispensada a instauração do incidente, as suas regras procedimentais devem ser observadas nessa 

fase inicial, sempre que possível. 

  Sobre esse ponto é necessário refletir a respeito de casos muito comuns na prática forense 

tributária, nos quais o nome do sócio já vem consignado na Certidão de Dívida Ativa e 

consequentemente na inicial da execução fiscal, como imputação da desconsideração da 

personalidade jurídica. 

 A título de dinamização da cobrança em favor da Fazenda Pública, o artigo 6
o
 da lei de 

Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) permite que os requisitos da inicial de execução fiscal sejam 

simplificados, inclusive sob o argumento de que o título executivo que embasa a pretensão 

executiva desfruta da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. De tal 

forma, em regra, a inicial e a CDA apenas apontam a descrição e a natureza do débito, o número de 

inscrição da dívida ativa, o valor do principal em reais, a data do lançamento, o nome do 

contribuinte, a correção monetária e os juros, bem como as multas de mora. 

 Ocorre que o § 4
o
 do artigo 134 do novo Código processualístico determina expressamente 

que o requerimento de desconsideração deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais 

específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 

  É aí que se levanta o questionamento: o procedimento instituído na prática pela Fazenda 

Pública é compatível com a normatização do incidente que determina que devem estar 

comprovados a presença dos pressupostos legais que justifiquem a desconsideração? 

 Conforme exposto linhas acima, o presente trabalho não se propõe a impor respostas. De 

toda forma, importante salientar que sob os ditames do artigo 15 do novo Código, “na ausência de 

normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109854/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-lei-6830-80
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Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”. Assim, uma possível forma de 

compatibilizar os dizeres da LEF com a exigência do § 4
o
, do artigo 134 CPC/2015 seria aplicar o 

incidente de desconsideração em sede de processo administrativo fiscal. Momento em que seria 

oportunizada a ampla defesa do dirigente da pessoa jurídica em consonância com os outros 

dispositivos legais do incidente de desconsideração.  

 

3.7.4 Redirecionamento do executivo fiscal por dissolução irregular da empresa: 

harmonizável com o § 4
o
, do artigo 134 CPC/2015?  

 

 A Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que: "presume-se dissolvida 

irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos 

órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 

 Assim, no específico caso de presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica, 

constatada na execução fiscal por oficial de justiça dotado de fé pública, germina-se uma nítida 

verossimilhança de sujeição passiva tributária, ficando autorizada a inclusão de sócios gerentes no 

polo passivo de execuções fiscais. 

 Considerando a urgência ínsita a qualquer procedimento executivo, a inclusão do dirigente 

da pessoa jurídica é feita imediatamente após a constatação de dissolução irregular da empresa, de 

modo que a concretização do contraditório apenas acontecerá em momento posterior à ampliação 

subjetiva da demanda. Na prática, basta uma simples petição no decorrer do pleito executivo, sem 

quaisquer formalidades ou exigências por parte da Fazenda Pública, para que o requerimento da 

desconsideração da personalidade jurídica seja analisado validamente pelo juiz. A verossimilhança 

de alegações e o risco de ineficácia do provimento final são os justificadores para a exceção ao 

princípio do contraditório e pressupostos para a inclusão do sócio no polo passivo da execução 

fiscal. 

 Entretanto, em conformidade com as regras instituídas pelo novo Código processualístico, 

em especial o § 4
o
, do artigo 134 CPC/2015, ilustres doutrinadores ressaltam na obra Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil
57

: 

 

A decisão que desconsidera a personalidade jurídica não poderia, à luz da 

Constituição Federal, ser proferida sem ser antecedida de contraditório amplo, 

englobando produção de provas, como infelizmente, muito frequentemente se faz 

hoje em dia. Isto porque, de rigor, se trata de decisão que equivale àquela que coloca 

alguém na posição de réu, já que sujeita seu patrimônio a responder por uma dívida, 

a ser objeto de atos de desapropriação. 

                                           
57

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; Ribeiro, Leonardo Ferres da Silva; Mello, Rogério Licastro Torres De. Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo. Revista dos Tribunais. 2015.  
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 Resta então aguardar o posicionamento jurisprudencial, para conferir se a súmula 435 do 

Superior Tribunal será aplicada de forma a se coadunar com os ditames do CPC/2015. Até porque, a 

súmula apenas determina que a dissolução irregular da empresa enseja o redirecionamento da 

execução para o sócio gerente. Observe-se que em momento algum o enunciado propôs que a 

inclusão do dirigente devesse ocorrer sem a observância do contraditório. 

 Entretanto, em sede se harmonização com o novo CPC, é possível ventilar que as diretrizes 

de imputação de responsabilidade tributária aos sócios gerentes sem o oferecimento contraditório 

poderão ser justificadas pelo emprego de tutela de evidência, prevista no próprio artigo 311 do 

Novo CPC. Sobre o tema da tutela de evidência, a Prof
a
. Bárbara Luppeti

58
 ensina: 

(...) a sua concessão (disposta nos quatro incisos do artigo 311 do NCPC), ocorre 

segundo dois critérios básicos: (1) quando o direito (material) da parte que pleiteia a 

tutela é evidente, daí o nome e (2) quando uma das partes está manifestamente 

protelando o processo ou abusando do exercício do direito de defesa, caso em que a 

tutela da evidência está vinculada não necessariamente à evidência do direito 

material pleiteado, mas à evidência de que é preciso pôr um fim ao processo. 

 

 Assim, a previsão da tutela da evidência constante do artigo 311 do Novo CPC também 

excepciona o prévio contraditório (artigo 311, parágrafo único do Novo CPC) e, ao mesmo tempo, 

justifica a autorização para imediata inclusão dos sócios gerentes no polo passivo de execuções 

fiscais, com alicerce na citada Súmula 435 do STJ.  

 A situação em estudo se amolda perfeitamente ao que estatui o artigo 311, II, do Novo CPC, 

autorizando a tutela da evidência quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante.” Ademais, a Enfam
59

 já se posicionou sobre o tema no enunciado n
o
 30

60
:  

 

É possível a concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, II, do CPC/2015 

quando a pretensão autoral estiver de acordo com orientação firmada pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou com tese 

prevista em súmula dos tribunais, independentemente de caráter vinculante.  

 Entretanto, ressalte-se que nessa hipótese não poderá haver o emprego do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, já que o § 4
o
, do artigo 134 do CPC/2015 imputa a 

                                           
58

 BAPTISTA, Bárbara Gomes Luppeti. Como diferenciar as tutelas de urgência e da evidência no novo CPC. 

Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-fev-03/barbara-lupetti-tutelas-urgencia-evidencia-cpc. Acesso em 08 

mar. 2016. 
59

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) aprovou 62 enunciados que servirão para 

orientar a magistratura nacional na aplicação do novo Código de Processo Civil (CPC). Os textos foram aprovados por 

cerca de 500 magistrados durante o seminário O Poder Judiciário e o novo CPC realizado no período de 26 a 28 de 

agosto de 2015. 
60

 Disponível em: http://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-VERS%C3%83O-

DEFINITIVA-.pdf. Acesso em 10 mar. 2016. 

http://www.conjur.com.br/2016-fev-03/barbara-lupetti-tutelas-urgencia-evidencia-cpc
http://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf
http://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf
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obrigatoriedade do preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da 

personalidade jurídica como quesito para o requerimento de aplicação do incidente. 

 

3.7.5 Como os magistrados estão se manifestando sob a possibilidade de aplicação do incidente 

em sede de execução fiscal? 

 

 A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira – Enfam realizou em 2015 o seminário “O Poder Judiciário e o novo 

CPC”, com o objetivo específico de promover discussão sobre a influência do novo CPC 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

 No evento, os magistrados manifestaram-se por maciça maioria de votos (77% a favor e 

23% contra
61

) pela não aplicação do incidente às execuções fiscais, nos termos do Enunciado 53: 

“O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 133 do CPC/2015.” 

 O relator do enunciado, Juiz Federal Vicente de Paula Ataíde, expôs os motivos para a sua 

aprovação utilizando-se de crítica à necessidade de aplicação do incidente de desconsideração 

jurídica para que se promova o redirecionamento em execução fiscal. O fundamento para tal 

entendimento não foi essencialmente jurídico, mas pragmático. O eminente magistrado lembrou que 

a aplicação do incidente suscita não apenas a citação do sócio gerente, mas a suspensão do processo 

e a produção de provas pelo sócio gerente exclusivamente nesse incidente, sem prejuízo aos 

posteriores embargos à execução fiscal, o que seria incompatível com a celeridade que se pretende 

na execução fiscal. Dessa forma, haveria uma incompatibilidade do incidente com a “sistemática e a 

celeridade” que devem ter as execuções fiscais, as quais, segundo esclareceu, totalizam 30% dos 

processos em tramitação no Brasil.
62

  

 Por essas razões restou aprovado o enunciado, sedimentado o entendimento de que o 

redirecionamento da execução fiscal deverá continuar sendo feita como é hoje, sendo dispensável a 

instauração do incidente de desconsideração para que se promova o redirecionamento da execução 

fiscal e a inclusão dos sócios-gerentes no polo passivo da demanda executiva. 

 Sobre o assunto é válido levantar uma reflexão. Se o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica do novo CPC pode ser considerado um avanço, no que diz respeito aos 

princípios da ampla defesa e do contraditório, o mesmo, talvez, não possa ser dito com relação a sua 

                                           
61

 Disponível em: http://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/09/Resultado-das-Votações-Enunciados-

Aprovados_portal.pdf. Acesso em 10 mar. 2016. 
62

 Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rM3ckfgbOFc&list=PLHvsuDTAmOfNsMJwAuwmRnsmCMFuK1YUk&index=1

. Acesso em 10 mar. 2016.  

http://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/09/Resultado-das-Votações-Enunciados-Aprovados_portal.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=rM3ckfgbOFc&list=PLHvsuDTAmOfNsMJwAuwmRnsmCMFuK1YUk&index=1
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contribuição para promessa constitucional de duração razoável do processo (CF – artigo 5º, 

LXXVIII).  

  Também em 2015 foi promovido o Fórum de Execuções Fiscais da Segunda Região 

(Forexec), reunindo juízes federais atuantes nas varas federais especializadas em execuções fiscais, 

que naquela oportunidade aprovaram o Enunciado de número 6, dispondo que “a responsabilidade 

tributária regulada no art. 135 do CTN não constitui hipótese de desconsideração da personalidade 

jurídica, não se submetendo ao incidente previsto no art. 133 do CPC/2015”. 

 Esse entendimento colidiu frontalmente com a jurisprudência que predomina no STJ, mas  

se filiou ao posicionamento majoritário da doutrina, de que a responsabilidade tributária dos sócios, 

prevista pelo artigo 135 do CTN, por ser subjetiva, pessoal e direta, não configura caso de 

desconsideração da personalidade jurídica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em um determinado momento histórico foi essencial para o desenvolvimento das relações 

comerciais a criação da pessoa jurídica, já que sua característica básica é justamente a separação 

entre o patrimônio da sociedade e do sócio. Esse fator foi determinante para impulsionar o 

empresariado a investir, já que significava uma segurança de que não perderia todo o seu 

patrimônio em caso de insucesso empresarial.  

 A personalização jurídica, todavia, começou a ser utilizada como instrumento para a 

consecução de objetivos considerados antijurídicos, pela realização de atos abusivos ou 

fraudulentos, em desvio da função da sociedade, e em detrimento da separação entre o patrimônio 

da sociedade e do sócio. Foi nesse contexto que os tribunais desenvolveram a disregard doctrine, 

posteriormente aperfeiçoada pela doutrina e normatizada pelos legisladores. 

 No Direito Brasileiro não há qualquer consenso doutrinário e jurisprudencial para a 

desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. Uns entendem ser aplicáveis, 

enquanto outros acreditam que a sua incidência encontraria óbice na falta de previsão expressa das 

leis tributárias sobre o que apregoa a disregard doctrine, colidindo frontalmente com o princípio da 

legalidade.  

 Mesmo para aqueles que concordam que a teoria deva ser aplicada ao Direito Tributário, não 

há unicidade em estabelecer qual dispositivo legal fundamenta a aplicação da teoria. De um lado há 

aqueles que acreditam ser o artigo 135 do CTN, de outro há quem defenda que seria o artigo 50 do 

Código Civil e há ainda quem veja o artigo 116 como norma permissiva. Ao que tudo indica, a 

grande polêmica envolvendo o tema é a falta de regras claras sobre o procedimento a ser seguido 

quando de sua aplicação. 

 O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, faz uso do artigo 135 do Código 

Tributário como fundamento para a aplicação da disregard doctrine em lides tributárias. Entretanto, 

esse posicionamento recebe diversas críticas de juristas, que defendem que o mencionado 

dispositivo legal não reflete o emprego da teoria da desconsideração da personalidade da pessoa 

jurídica, mas, sim, faz referência à responsabilidade pessoal dos dirigentes que ao representarem a 

pessoa jurídica agem com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.  

  A normatização do incidente da desconsideração da personalidade jurídica pelo Código de 

Processo Civil de 2015, ainda que de extrema importância para a aplicação da disregard doctrine no 

âmbito do sistema jurídico brasileiro, não determina obrigatoriamente os requisitos para a sua 

aplicação em matéria tributária. Nesse ponto, a nova regra processualística perdeu a oportunidade 

de sanar as incongruências que pairam sobre a doutrina e sobre a jurisprudência, já que 

procedimentalizou o instituto, mas continuou tratando-o a partir de conceitos indeterminados. Pelos 
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ditames do § 1
o
, do artigo 133, o legislador optou por deixar os pressupostos de cabimento do 

incidente a cargo do direito material. Entretanto, em decorrência dessa escolha legislativa, 

permanecerão as incertezas e dicotomias que já dominavam a seara tributária. Caberá ao aplicador 

do direito estabelecer em juízo de ponderação a efetivação do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica em matéria tributária. 
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