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RESUMO 
 
 

O presente trabalho de conclusão de curso objetivou analisar a responsabilidade 

patrimonial dos sócios da sociedade limitada, face ao Projeto de Lei do Senado n° 

545/2011, que ainda se encontra em tramitação no Senado. Assim sendo, o objetivo será 

estudar o conceito do que é e como é formada a sociedade limitada, passando pelos 

princípios jurídicos que estão ligados diretamente ao projeto de lei, em seguida analisar o 

conceito de responsabilidade, e a responsabilidade dos sócios e administradores, conforme 

o projeto de lei supracitado. Por fim, a investigação terá o amparo doutrinário e 

jurisprudencial para verificar os efeitos e sua compatibilidade do projeto de lei dentro do 

ordenamento jurídico, respeitando também o Código Tributário Nacional. 

 

Palavras-chave: Sociedade Limitada. Responsabilidade dos Sócios. Administradores. 

Patrimônio Pessoal. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The present conclusion of course work aimed to analyze the patrimonial responsibility of 

the members of the limited company, considering the Bill of the Senate n. 545/2011, that is 

still in process in the Senate. Therefore, the objective will be to study the concept of what 

is and how the limited society is formed, going through the legal principles that are directly 

linked to the bill, then to analyze the concept of responsibility and responsibility of 

partners and administrators, according to the Bill mentioned above. Finally, the research 

will have the doctrinal and jurisprudential support to verify its effects and its compatibility 

against the bill within the legal system, respecting also the National Tax Code. 

 

Keywords: Limited Company. Responsibility of Partners. Administrators. Personal 

Property. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de investigar e analisar 

através de doutrinas e jurisprudências a responsabilidade patrimonial dos sócios da 

sociedade limitada conforme o Projeto de Lei do Senado n° 545, de 20111. 

O objetivo deste trabalho, busca dentro do ordenamento jurídico vigente e com o  

sistema tributário a compatibilidade do revogado art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993, o qual 

deixa expresso, que “o titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de 

responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos 

débitos junto a seguridade social.” 

Para alcançar o objetivo do presente trabalho de conclusão de curso, foi utilizado 

como metodologia de pesquisa analisar a doutrina e as diferentes jurisprudências relativas 

a resposnabilidade patrimonial dos sócios na sociedade limitada, face ao projeto de lei do 

senado n° 545 de 2011. 

Desta forma, é que o capítulo 1, introduzir de forma a abrangir todos os aspectos 

relevantes ao entendimento do que é a sociedade limitada, e através da doutrina referente a 

tal instituto, sua importância para o ordenamento jurídico. 

Por sua vez, o capítulo 2, trará os princípios que norteiam a conduta do legislador 

para que não haja abuso em seus atos. Ainda que possa incidir vários princípios que 

norteiam o referido tema deste trabalho, pertinente será o mencionamento dos princípios 

que colaborarão para o aludido trabalho de conclusão de curso, os princípios da livre 

iniciativa, da autonomia patrimonial e da segurança jurídica. 

No Capítulo 3, será investigado o conceito do que é responsabilidade, e 

posteriormente tratar das responsabilidades civil, patrimonial e tributária, passando dentro 

desta última, a análise de outras reponsabilidades que envolvem relevância ao objeto de 

estudo proposto, para que assim, possa compreender a responsabilidade dos ´socios e 

administradores da sociedade limitada.    

O Capítulo 4, por sua vez, traz o objeto central do respectivo trabalho, analisando 

o Projeto de Lei do Senado n° 545, de 2011, que ainda encontra-se na fase de tramitação. 

Será investigado a compatibilidade do referido dispositvo revogado à luz do sistema 

                                                           
1 BRASIL, EMENTA: declara nulas as obrigações do sócio de pessoa jurídica constituída sob forma de 

sociedade limitada inscritas na Dívida Ativa da União com fundamento no revogado art. 13 da Lei 8.620, de 

janeiro de 1993, em desacordo com o Código Tributário Nacional. (In 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102016, acesso em 27/06/17)   

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102016
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tributário, bem como, com os princípios mencionados no capítulo 2 deste trabalho. Ainda 

neste capítulo, caberá o exame referente a natureza jurídica das contribuições da 

seguridade social e a constitucionalidade e inconstitucionalidade do art. 13 da Lei n° 8.620, 

de 1993. 

Neste sentido, ainda será pertinente além do posicionamento doutrinário 

apresentado, a analise dos julgados dos tribunais, cabendo verificar se as deciões proferidas 

são pacíficas ou não, no que tange a responsabilidade dos sócios da sociedade limitada. 

1. A SOCIEDADE LIMITADA 

 

Denomina-se sociedade limitada, o tipo societário formado por dois ou mais 

sócios, podendo ser pessoa física ou pessoa jurídica onde respondem de forma restrita ao 

valor de suas cotas subscritas, mas também, solidariamente pela integralização do seu 

capital social. Anteriormente regulada pelo Decreto-Lei n° 3.708, de 10 de Janeiro de 

1919, sendo alterado posteriormente pelo Código Civil no seu artigo 1.052 a 1.087, 

aplicando nas hipóteses de omissões as normas das sociedades simples, conforme 

menciona Fran Martins2 em sua doutrina. 

Nessa modalidade, é imprescindível entender que a responsabilidade é solidária e 

ilimitada no que tange a formação do patrimônio da sociedade, não obstante, a 

responsabilidade se da de forma solidária e limitada quanto a cota parte dos sócios aplicada 

ao capital social da sociedade. 

  

Torna-se claro, pois, para os que se iniciam no estado desse tipo de 

sociedade, que a limitação da responsabilidade é dos sócios que a 

compõem, e não da sociedade que, como qualquer pessoa, tem em seu 

patrimônio a garantia dos seus credores.3 

 

Há porém a possibilidade dos sócios responderem de forma ilimitada pelas 

obrigações em determinadas ocasiões que serão abordadas ao longo deste trabalho. No 

entanto, em regra, as sociedades limitadas regularmente constituídas respondem 

ilimitadamente quanto aos seus bens, estes, que fazem parte do seu patrimônio constituido 

                                                           
2 MARTINS, Fran. Curso de direito comercial / Atual. Carlos Henrique Abrão – 40. ed. rev., atual. e ampl. 

– Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 185. 
3 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial : volume 1 / Rubens Requião – 32. ed., rev. e atual. por 

Rubens Edmundo Requião – São Paulo : Saraiva, 2013, p. 552. 
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a partir do aporte físico de seus sócios, na forma da lei, este último, devendo ser abordado 

de forma singular em um tópico respectivo sobre o assunto. 

Diante o exposto, introduzindo o tema sociedade limitada é que se passará ao 

assunto de sua entrada no mundo prático e jurídico, sendo abordado a seguir sua origem e 

desenvolvimento. 

 

1.2. A CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA 

 

Passa-se agora, a análise dos aspectos para a constituição da sociedade limitada. 

Inicialmente tem seu surgimento através da vontade dos sócios, devendo ser concretizando 

através do contrato social.  

Neste sendito, na seara privada deve ser preservado a autonomia da vontade e da 

igualdade, pois os sócios não se encontram em lados opostos, mas tão somente do mesmo 

lado para realizar o ato contratual para constituir a sociedade limitada, para que possam 

exercer a atividade empresária. 

 

1.3. CONTRATO SOCIAL 

 

A constituição de uma sociedade limitada dar-se através do contrato social, cabe 

ressaltar os requisitos de validade, bem como os pressupostos de existência para 

constituição da sociedade. 

O primeiro, requisito de validade, dispõe sobre o ato jurídico que encontra-se 

definido no ordenamento jurídico brasileiro no art. 104 do Código Civil.4 O respectivo 

assunto é defendido por Fábio Ulhoa Coelho, assevera sobre o tema que, “ os requisitos de 

validade de qualquer ato jurídico, pertinentes também ao contrato social, são o agente 

capaz, o objetivo lícito e a forma legal.”5 

Conforme o entendimento previsto em lei e a doutrina é que pode-se concluir que 

os requisitos de validade, nascem do contrato social, fazendo com que os sócios se 

                                                           
4 BRASIL. Lei n° 10.406, de  10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Dispõe o Art. 104 do Código 

Civil de 2002 – A validade do negócio jurídico requer: I – agente capaz; II – objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável; III – forma prescrita ou não defesa em lei. 
5 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. 

– 18. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014, p. 417. 
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vinculem a constituição da sociedade, consequentemente participando dos resultados 

futuros, como entende Fábio Ulhoa Coelho6 em sua obra. 

O segundo, pressupostos de existência, são deveras importante no ordenamento 

jurídico brasileiro devendo constar no seu contrato social. O primeiro é a pluralidade dos 

sócios, e segundo a affectio societatis7, esta definida como a pretensão dos sócios em 

preservar o interesse comum da sociedade. Neste sentido é que Fábio Ulhoa Coelho, 

destaca, “a affectio societatis é a disposição dos sócios em formar e manter a sociedade uns 

com os outros. Quando não existe ou desaparece esse ânimo, a sociedade limitada 

pluripessoal não se constitui ou deve ser dissolvida.”8 

É claro o entendimento do assunto, no que tange a sua não aplicabilidade quando 

a sociedade limitada for unipessoal, uma vez que, não há que se falar em effectio societatis, 

pois sua presunção estabelece uma relação entre sócios. 

As sociedades limitadas são constituídas seguindo o mesmo regimento das 

sociedades simples, como está disposto no Código Civil no artigo 997. Deve-se pois, o 

contrato ser na forma escrita, podendo ser através de escritura particular ou pública, 

conforme estabelecido na lei. 

 

Necessário pois, um acordo escrito dos sócios, por escrito particular ou 

público, com as cláusulas inerentes, na visão do art. 983 do Código Civil, 

e do art. 53 do Dec. n° 1.800, de 1996(Regulamento do Registro Público 

das Empresas Mercantis e Atividades Afins), que complementa aquele, e 

mais que cuida da limitação de responsabilidade.9 

 

Dispõe, no referido art. 997 do Código Civil, os requisitos para a constituição da 

sociedade limitada, sendo eles:  

 

I – nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se 

pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos 

sócios, se jurídicas; II – denominação, objeto, sede e prazo da sociedade; 

III – capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo 

compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação 

pecuniária; IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de  

                                                           
6 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. 

– 18. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014, p. 420. 
7 Palavra latim, significado: consiste na intenção dos sócios de constituir uma sociedade. É a declaração de 

vontade expressa e manifestada livremente pelos sócios de desejar, estar e permanecer juntos na sociedade. 
8 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho 

– 18. Ed. – São Paulo : Saraiva, 2014, p. 422.  
9 MARTINS, Fran. Curso de Direito comercial / Atual. Carlos Henrique Abrão – 40. ed. rev., atual. ampl. – 

Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 188. 
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realizá-la; V – as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição 

consista em serviços; VI – as pessoas naturais incumbidas da 

administração da sociedade, e seus poderes e atribuições; VII – a 

participação de cada sócio nos lucros e perdas; VIII – se os sócios 

respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.10 

 

Conforme o mencionado, é importante destacar a importância da menção da 

denominação limitada quando for constituir a sociedade, caso contrário, os sócios deverão 

responder de forma solidária e ilimitada, conforme cita Rubens Requião: “Omitida da 

firma ou da denominação a palavra “limitada”, serão havidos como solidária e 

ilimitadamente responsáveis os administradores e os que fizerem uso da firma social ou da 

denominação.”11 

Tal responsabilidade encontra-se amparada pelo art. 1.158, §3° do Código Civil, 

dispondo sobre a omissão, excluindo os sócios e os sócios-gerentes que não desfrutarem da 

firma social irregular. 

Como regra geral, possui capacidade para ser sócio da sociedade limitada, o 

menor de 18 anos e maior de 16 anos, desde que emancipado e ambos não tenham 

impedimento para ingressar na sociedade. Importante mencionar que o Código Civil em 

seu art. 974, concede a possibilidade do menor não emancipado ser sócio da sociedade 

limitada, desde que, o menor não seja incumbido da funçao de administrador como 

mencionado Fábio Ulhoa Coelho12. 

Contudo, já é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em seu RT 

Informa: “Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Participação de menores, com 

capital integralizado e sem poderes de gerência e administração como cotistas – 

Admissibilidade reconhecida, sem ofensa ao art. 1° do Código Comercial. STF – Pleno – 

Rec. Extr. n° 82.433-SP – j. 26-5-1976 – Rel. Min. Xavier de Albuquerque – DJU, 8-7-

1976 – pág. 5.129 – unânime” 

Por fim, o sócio incapaz ou relativamente incapaz não poderá em hipótese alguma 

exercer função administrativa ou de gerência da sociedade limitada que fizer parte. 

                                                           
10 BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
11 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial : volume 1 / Rubens Requião – 32. ed., rev. e atual. por 

Rubens Edmundo Requião – São Paulo : Saraiva, 2013, p. 566. 
12 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. 

– 18. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014, p. 418. 
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1.4.  DA COTA SOCIAL 

 

As cotas sociais representam frações do capital social das sociedades limitadas, 

adquirindo os sócios direito diante da sociedade, também são indivisíveis para a sociedade. 

Está definição, é encontrada na ementa do Decreto n° 3.70813, todavia o decreto 

mencionado foi abrogado pelo Código Civil, o qual adota o mesmo conceito a respeito das 

cotas, como menciona Rubens Requião14. 

Neste sentido, a definição das cotas é encontrada no art. 1.055 do Código Civil, e 

segue o mesmo entendimento doutrinário, uma vez que, deixa expresso a vedação quanto a 

contribuição por prestação de serviço. 

Observa-se pois, o ordenamento jurídico brasileiro que adotou em parte o sistema 

da pluralidade de cotas, conforme ilustra André Luiz Santa Cruz Ramos15 em sua doutrina, 

assim sendo, seguindo o entendimento de acordo com o Código Civil. 

Desta forma, a pluralidade das cotas está prevista no art. 1.055 do Código Civil. 

Não é obrigado o sócio quando na constituição da sociedade limitada dispor igual valor da 

sua cota para integralizar o capital social, pois o artigo supracitado dispõe que  as cotas 

podem ser  divididas de forma igual ou desigual, dando liberdade as partes para celebrar o 

contrato social. 

Logo, o ordenamento jurídico não engessou no que tange a celebração dos sócios 

quanto a subscrição do capital social. Assim sendo, é que todo sócio deve contribuir para a 

constituição da sociedade. 

 

Portanto, todos os sócios têm o dever de subscrição e integralização de 

quotas, isto é, todos os sócios têm o dever de adquirir quotas da 

sociedade e de pagar por essas respectivas quotas, contribuindo para a 

formação do capital social, ainda que essa contribuição seja ínfima.16 

 

                                                           
13 BRASIL. Decreto n° 3.708, de 10 de janeiro de 1919: “Regula a constituição das sociedades por cotas de 

responsabilidade limitada”. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL3708.htm> Acesso em 17/04/2017 
14 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial : volume 1 / Rubens Requião – 32. ed., rev. e atual. por 

Rubens Edmundo Requião – São Paulo : Saraiva 2013, p.574. 
15 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado / André Luiz Santa Cruz Ramos. – 

3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo : MÉTODO, 2013, p. 262. 
16 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado / André Luiz Santa Cruz Ramos. – 

3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo : MÉTODO, 2013, p. 262. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL3708.htm
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Destarte, de acordo com a doutrina os sócios só deveram responder face ao 

montante das cotas que for integralizada. Desta maneira, passa-se analisar a natureza 

jurídica das cotas. 

 

1.5. NATUREZA JURÍDICA DAS COTAS 

 

Diante do tema, pacífica é a doutrina quanto a natureza jurídica das cotas, 

entende-se como um direito bipartido. Isso corrobora com a natureza jurídica da sociedade 

limitada em si, sendo o direito patrimonial e direito pessoal.  

Conforme esse entendimento é que o direito patrimonial é defino pela direito do 

sócio aos lucros provenientes dos rendimentos da sociedade, também lhe garante em uma 

possível dissolução sua parte quanto a partilha. No que tange o direito pessoal, esse se 

restringe ao status proveniente do sócio. 

 

É um direito de duplo aspecto: direito patrimonial e direito pessoal. O 

direito patrimonial é identificado como o crédito consistente em 

percepção de lucros durante a existência da sociedade e em particular na 

partilha da massa residual, decorrendo de sua liquidação final. Os direitos 

pessoais são os que decorrem do status de sócio.17 

 

 

Sobre a natureza jurídica das cotas, Rubens Requião, disciplina que a 

classificação da cota social não é um bem imaterial, e sim, seu entendimento de um direito 

futuro, pois como mencionado, a constituição do capital social transfere do sócio seu 

capital para a sociedade visando o lucro líquido do investimento. Logo, a percepção dessa 

possibilidade de lucro, configura-se a expectativa do crédito futuro. 

Tendo em vista aspectos observados a respeito da constituição e definição da 

sociedade limitada, seu estudo é base para compreender de forma clara o tema que será 

apresentado a seguir a respeito da responsabilidade dos sócios nas sociedades limitadas. 

Este por sua vez, abrangendo os aspectos sobre responsabilidade civil, patrimonial dos 

sócios, tributária e trabalhista que são pertinentes para o compreensão do Projeto de Lei do 

Senado n° 545 de 2011. 

 

                                                           
17Requião, Rubens. Curso de direito comercial: volume 1 / Rubens Requião – 32. Ed., rev. e atual. por 

Rubens Edmundo Requião – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 575. 
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2. DOS PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

 

Os princípios são normas jurídicas de aplicação imediata, estes compõe o 

ordenamento jurídico brasileiro, podendo estar presentes de forma explícita ou implícita. 

Ao referir-se a tal assunto, Humberto Ávila disserta em sua obra a diferença entre 

princípios e regras, neste sentido afirma que: 

 

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primeiramente 

prospectivas e com pretensão de complementariedade e de parcialidade, 

para cuja aplicação demandam uma avaliação da correlação entre o 

estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta 

havida como necessária à sua promoção.18 

 

Assim, entende-se que as normas concedem margem para sua interpretação, pois 

necessitam ser apreciada pelo legislador de acordo com o caso. Sobre regra, o mesmo autor 

aludi que: 

 

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente 

retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja 

aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na 

finalidade que lhes dá suporte e nos princípios que lhes são 

axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição 

normativa e a construção conceitual dos fatos.19 

 

Por sua vez, as regras, pode ser entendida como norma jurídica obrigatória, sendo 

seu objeto mais específico.  

No que concerne o respectivo trabalho, é que os princípios jurídicos consistem no 

alicerce do ordenamento jurídico, pois atinge de forma mais ampla as normas. 

 

[...]princípio jurídico é mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 

alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 

normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 

compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 

sentido harmônico.20 
 

                                                           
18ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos – 14ª. Ed. – 

São Paulo: Malheiros, 2013, p. 203. 
19ÁVILA, Humberto Teoria dos princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos – 14ª. Ed. – 

São Paulo: Malheiros, 2013, p. 203. 
20 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, pp. 912/913.   
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Logo, os princípios corroboram para um ordenamento jurídico com mais 

equidade. De acordo com doutrina de Paulo de Barros Carvalho, aludi a importância dos 

princípios, o autor disserta: 

 

Seja como for, os princípios aparecem como linhas diretivas que 

iluminam a compreensão de setores normativos, imprimindo-lhes caráter 

de unidade relativa e servindo de fator de agregação num dado feixe de 

normas. Exercem eles uma reação centrípeta, atraindo em torno de si 

regras jurídicas que caem sob seu raio de influência e manifestam a força 

de sua presença. Algumas vezes constam de preceito expresso, logrando 

o legislador constitucional enunciá-los com clareza e determinação. 

Noutras, porém, ficam subjacentes à dicção do produto legislado, 

suscitando um esforço de feitio indutivo para percebê-los e isolá-los. São 

os princípios implícitos. Entre eles e os expressos não se pode falar em 

supremacia, a não ser pelo conteúdo intrínseco que representam para a 

ideologia do intérprete, momento em que surge a oportunidade de 

cogitar-se de princípios e sobre-princípios.21 
 

Não resta dúvida quanto a importância dos princípios para o ordenamento 

jurídico. Contudo o objetivo do presente estudo não permite seu aprofundamento filosófico 

a respeito dos prinícpios. Os princípios que serão abordados para compreensão do referido 

trabalho são, princípio da livre iniciativa, princípio da autonomia patrimonial e princípio da 

segurança jurídica que se relacionam diretamente com a responsabilidade patrimonial dos 

sócios da sociedade limitada. 

 

2.1. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA 

 

A Constituição Federal em seu texto, determina que a livre iniciativa é princípio 

fundamental que constitui o Estado Democrático de Direito. O princípio citado é 

encontrado no art. 170 da Constituição Federal, o qual rege a ordem econômica do país. 

Ainda nesta perspectiva, cabe ressaltar que os entes federativos possuem soberania e 

autonomia para legislar de forma independente. 

No que tange a ordem econômica o princípio da livre iniciativa, busca conceder a 

iniciativa privada a função basilar na produção, circulação de bens e serviços. Não quer 

dizer que exime os entes federativos de procurar meios de arrecadar recursos para sua 

manutenção, os quais encontram-se previsto na Constituição Federal. 

                                                           
21CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 

148. 
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A rigor, atribuir competências, como faz a Constituição Federal, significa 

enfeixar nas mãos de cada ente federado, dentre outros poderes, o de 

instituir e cobrar tributos. E instituir e cobrar tributos não significa outra 

coisa senão a capacidade de criar recursos, que asseguram a autonomia de 

cada ente federado.22 

 

A livre iniciativa dentro da ordem econoômica é essencial para realização da 

atividade empresarial, sem que o Estado intervenha de forma arbitrária, para que possa ser 

preservado o trabalho que é realizado. Desta forma, os sócios como mencionado 

anteriormente, podem celebrar conforme sua vontade o contrato para constituir a sociedade 

limitada. 

Desta maneira, é importante o respeito pelo respectivo princípio em comento, uma 

vez que, o mesmo busca defender a atuação da atividade privada dentro do ordenamento 

jurídico. 

 

2.2. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL 

 

O princípio da autonomia patrimonial tem como objetivo a preservação da 

sociedade empresária e os investidores, na condição de sócio, para conceder a garantia 

diante de atos praticados com abuso ou fraude. Desta forma, o princípio da autonomia 

patrimonial encontra-se guarnecido pela teoria da desconsideração. 

 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica não é uma teoria 

contrária à personalização das sociedades empresárias e à sua autonomia 

em relação aos sócios. Ao contrário, seu objetivo é preservar o instituto, 

coibindo práticas fraudulentas e abusivas que dele se utilizam.23 

 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica possui pressupostos 

basilares, que são a pertinência, a validade e a importância das regras que limitam, a 

quantia investida, limitando a responsabilidade dos sócios por futura adversidade que a 

sociedade possa passar. 

Todavia, conforme o Código de Processo Civil de 2015, a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, passou a ser considerada um procedimento 

                                                           
22LIMA, Eduardo Garcia de. Responsabilidade tributária dos sócios e administradores na sociedade 

limitada / Eduardo Garcia de Lima. – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 27. 
23COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. 

– 18. Ed. – São Paulo : Saraiva, 2014, p. 61. 
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incidental de desconsideração da personalidade jurídica disposto no art. 133 e seguintes do 

Código de Processo Civil de 2015.  

Observa-se então, que o princípio da autonomia patrimonial pode funcionar como 

um combustível para impulsionar o crescimento da atividade econômica, pois, caso o 

patrimônio pessoal dos empreendedores vier a ser atingido, aumentaria a insegurança e a 

desmotivação para criar novas sociedades empresárias. 

Todavia, não se pode utilizar o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica como regra geral, somente será utilizado em casos extraordinários, “e não pode 

servir ao questionamento da subjetividade própria da sociedade”24.  

Neste sentido, a desconsideração só deverá ser aplicada se comprovada a fraude 

do instituto da pessoa jurídica, uma vez que não há cabimento no afastamento da 

autonomia patrimonial da pessoa jurídica pela simples falta de pagamento de um débito 

pelo qual é responsável. 

Importante ressaltar a respeito do incidente da desconsideração, não implica no 

término da sociedade, pois é considerado decisão interlocutória, não dando fim ao 

processo. 

 Logo, entende-se que o instituto do princípio da autonomia patrimonial que 

compõe a teoria da desconsideração é uma importante ferramenta para se garantir a 

segurança patrimonial do empreendedor, em conjunto com princípio da segurança jurídica, 

o qual será analisada a seguir. 

 

2.3. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

O princípio da segurança jurídica atinge o ordenamento jurídico de forma ampla, 

sua incidência busca garantir o direito adquirido, face a contínua evolução do direito. 

Eduardo Garcia de Lima cita em sua obra disserta que “o princípio da segurança jurídica é 

um valor que se extrai de todo o ordenamento jurídico”25. Assim sendo, o referido 

princípio é de fundamental importância quanto a sua aplicabilidade ao sistema tributário. 

                                                           
24COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. 

– 18. Ed. – São Paulo : Saraiva, 2014, p. 62. 
25LIMA, Eduardo Garcia de, Responsabilidade tributária dos sócios e administradores na sociedade 

limitada. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 28.  
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Na seara tributária, o ato de tributar é de competência do Estado, logo perquiri 

saber se essa interferência se confronta com os “direitos subjetivos constitucionais da 

liberdade e da propriedade”26.  

Para evitar excessos por parte do Estado na atividade de tributar é que encontra-se 

na Constituição Federal os limites para essa atuação. Neste sentido é que a Constituição 

Federal resguarda a segurança jurídica para o particular exercer sua atividade econômica 

sem que se deixe ficar preocupado pelas ações do Estado. 

 

[...] o exercício desse poder é rigorosamente contido pela Constituição 

Federal, que demarca os limites em que o Estado pode atuar, exercendo o 

seu poder de tributar. Ao fazer isso, a Constituição Federal constrói um 

verdadeiro Estatuto do Contribuinte, elencando uma série de direitos que 

resguardam os particulares da atuação estatal, erigindo-se, no plano ideal, 

a segurança jurídica.27 

 

Percebe-se pois, o princípio da segurança jurídica não é concreto, mas busca de 

forma mais ideal um parâmetro para atuação do Estado no que desrespeita a sua atividade 

de tributar, ante a atividade empresarial. 

 

3. DA REPONSABILIDADE 

 

O termo responsabilidade, remete a obrigação que deve-se um particular ou um 

terceiro responsader pelas prórpias ações ou de outrem. Neste sentido, para o presente 

trabalho será analisado a responsabilidade face a atuação dos sócios e administradores da 

sociedade limitada. Caberá, investigar também as hipóteses em que tal responsabilidade 

racairá sobre o patrimônio pessoal dos sócios. 

Sobre esse assunto, é que define responsabilidade em sua doutrina, Sílvio de 

Salvo Venosa que: “O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação na qual 

alguma pessoa, natural ou jurídica, deva arcar com as consequências de um ato, fato ou 

negócio danoso.”28 

Todavia, deve-se entender a diferença entre obrigação e responsabilidade. Tal 

definição é esclarecida por Álvaro Villaça Azevedo, definindo como: “A relação jurídica 

                                                           
26 LIMA, Eduardo Garcia de, Responsabilidade tributária dos sócios e administradores na sociedade 

limitada. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 29. 
27 LIMA, Eduardo Garcia de, Responsabilidade tributária dos sócios e administradores na sociedade 

limitada. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 29. 
28 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil – 15ª. Ed. – São Paulo: Atlas, 2015. – 

(Coleção direito civil; v. 4) p. 2. 
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obrigacional nasce da vontade dos indivíduos ou da lei e deve ser cumprida no meio social 

espontaneamente. Quando a obrigação não se cumpre pela forma espontânea é que surge a 

responsabilidade.”29 

Portanto, a responsabilidade só passa a existir quando da obrigação não se cumpre 

por uma das partes da relação jurídica, devendo responder pelo prejuízo gerado.  

 

3.1.  RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A responsabilidade civil, enseja numa “conduta voluntária violadora de um dever 

jurídico”30. A responsabilidade civil encontra sua definição no art. 927 do Código Civil, 

define que “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo. Está, 

expressa o artigo mencionado, surge com o ato ilícito do agente gerando a possibilidade de 

indenização.  

 

O ato ilícito cria [...] para o autor a obrigação de reparar danos por ele 

causados a terceiro. Essa obrigação recebe a denominação de 

responsabilidade civil. Portanto, a responsabilidade civil é a obrigação de 

reparar dano causado a outrem por fato de que é autor direto ou indireto. 

A responsabilidade civil é, portanto, a aplicação de medidas que 

obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a 

terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem 

ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou por simples 

imposição legal.31 

 

Consoante ao entendimento doutrinário, o art. 186 do Código Civil, define a 

responsabilidade civil do ato ilícito. Outro dispositivo da lei que amplia a definição do ato 

ilícito, o art. 187 do Código Civil, este por sua vez, depreende-se do excesso do ato 

praticado pelo titular daquele direito. 

Ora pois, a responsabilidade configura uma parte do direito obrigacional, e a 

obrigação surge da violação da reparação dos danos que vier a serem causados. Desta 

forma, destaca-se ainda mais a obrigação proveniente da força da lei, e a responsabilidade 

diretamente da lei. 

                                                           
29AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de direito: teoria geral do direito civil. São Paulo: Editora Revista  

dos Tribunais . 1990, p.37. 
30 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: reponsabilidade civil / Sílvio de Salvo Venosa. – 15. ed. – São 

Paulo : Atlas, 2015. – (Coleção direito civil; v.4), p. 22. 
31DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 17ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2002, vol. 3. 

pp.754/755. 
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Questionamento pertinente ao assunto, é: O ato irregular praticado pelos sócios ou 

administradores constituídos na sociedade limitada, caracteriza ato ilícito e podendo causar 

a responsabilidade civil do agente que o pratica? 

A pergunta retória, considera que em relação ao ato ilícito, a lei e a jurisprudência 

é pacífica entendendo que caberá indenização pelo ato praticado, já o ato que for irregular 

somente caberá a indenização se passível a reparação em tempo hábil, para que não ocorra 

dano. 

Ainda dentro do tema responsabilidade, é que será estudado a seguir a respeito 

dos atos e irregularidades praticados pelos sócios ou pelos administradores constituído. 

Pertinente é não confundir aspectos inerentes quanto a responsabilidade civil e as demais. 

 

3.2.  RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

 

A respeito do tema, é que a limitação da responsabilidade32 gera  maior segurança 

jurídica dos agentes para que possam explorar atividades econômicas.Desta forma , gera ao 

empreendedor a segurança jurídica necessária no cenário econômico para proporcionar 

confiança gerando e garantindo investimentos. 

Deste modo, os sócios quando constituem a sociedade limitada, passam a ter 

responsabilidades patrimoinal perante a sociedade em si. Todavia, ao formarem uma 

pessoa jurídica, está responsabilidade não pode ser confundida com a responsabilidade 

pessoal dos sócios, “a personalização da sociedade limitada implica a separação 

patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros. Sócio e sociedade são sujeitos 

distintos, com seus próprios direitos e deveres.”33 

Ainda que a denominação da sociedade seja limitada, em relação aos seus bens, 

sua responsabilidade é, conforme entendimento doutrinário, ilimitada, devendo a pessoa 

jurídica responder com todos os bens que foram integralizados. 

                                                           
32Destaca Fábio Ulhoa Coelho sobre o tema: “A limitação da responsabilidade dos sócios é um mecanismo 

de socialização, entre os agentes econômicos, do risco de insucesso, presente em qualquer empresa. Trata-se 

de condição necessária ao desenvolvimento de atividades empresariais, no regime capitalista, pois a 

responsabilidade ilimitada desencorajaria investimentos em empresas menos conservadoras. Por fim, como 

direito-custo, a limitação possibilita a redução do preço de bens e serviços oferecidos no mercado.” In 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. – 

18. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014,  p. 435. 
33COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. 

– 18. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014,  p. 434. 
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Observa-se que ao constituir um negócio jurídico com uma sociedade limitada, 

investindo capital, é deveras importante analisar o risco que lhe poderá causar em virtude 

da possibilidade do risco do negócio. Quer dizer que, deve-se tomar cuidado com o 

negócio pois a garantia do investimento está atrelada a princípio no patrimônio da 

sociedade. Desta forma tem-se que: “A sociedade limitada como pessoa jurídica, responde, 

com seu patrimônio, ilimitadamente pelas suas obrigações. Seu capital, seu patrimônio, é 

naturalmente a garantia de seus débitos.”34 Este assunto é analisado também na doutrina de 

Fábio Ulhoa Coelho que: 

 

Os sócios respondem, na limitada, pelas obrigações sociais, dentro de 

certo limite – essa regra, aliás, explica o nome do tipo societário. Claro 

que a sociedade, acionada por obrigação dela, pessoa jurídica, responde 

integralmente; assim como o sócio, demandado por obrigação dele 

próprio, não pode pretender nenhuma limitação.35 

 

Este entendimento doutrinário, tem fundamentação legal no art. 1.052 do Código 

Civil, que por sua vez, define a responsabilidade do sócio é definida pela parte das cotas 

que são integralizadas. Assim é, cada um terá sua responsabilidade limitada em face de sua 

própria cota. 

Isto posto, é que cada sócio responderá solidariamente pela integralização do 

capital social, todavia, aquele que vier a integralizar todo o seu montante poderá caso haja 

cobrança devida dos credores, este poderá entrar com direito de regresso em face dos 

demais sócios que porventura não vieram a integralizar todo o seu montante. 

Sobre o assunto é que Fábio Ulho Coelho36 disserta que nas sociedade limitadas, 

os sócios possuem responsabilidade limitada quanto ao capital social subscrito e não o 

integralizado. 

                                                           
34 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial : volume 1 / Rubens Requião – 32. ed., rev. e atual. por 

Rubens Edmundo Requião – São Paulo : Saraiva, 2013, p. 587. 
35 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa 

Coelho. – 18. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014, p. 436. 
36 Fábio Ulhoa Coelho exemplifica: Se Antonio, Benedito e Carlos contratam uma sociedade limitada, com o 

capital subscrito de R$ 100.000,00, arcando, respectivamente, com 50%, 30% e 20% desse valor, cada um 

deles é responsável pela soma das quantias não integralizadas. Se Antonio integraliza R$ 30.000,00 (de sua 

quota de R$ 50.000,00), Benedito, R$ 20.000,00 (da quota de R$ 30.000,00), e Carlos também R$ 20.000,00, 

então o total do devido à sociedade pelos sócios é R$ 30.000, 00. Esse é o montante que os credores da 

sociedade podem cobrar, do sócio, para a satisfação de seus direitos creditícios. Se o executado é Antonio, 

ele paga R$ 10.000,00; se a execução é dirigida contra Benedito, ele responde por R$ 30.000,00, e, 

regressivamente, cobra R$ 20.000,00 de Antonio; se, por fim, executa-se Carlos, ele, embora tenha já 

integralizado totalmente a respectiva quota, será também responsabilizado por R$ 30.000,00, e poderá 

regressar contra Antonio, por R$ 20.000,00, e, contra Benedito, por R$ 10.000,00. In COELHO, Fábio 
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Consequentemente, se porventura o patrimônio social não for superior ao 

montante referente as dívidas contraídas pela sociedade, os credores poderão 

responsabilizar os sócios, para que os mesmo executem seu patrimônio pessoal, no que diz 

respeito ao montante do capital social que fora subscrito e não integralizado. 

A definição da responsabilidade solidária nas sociedades limitadas não se 

confunde com as da sociedade anônima, esta, por sua vez, se caracteriza pelos acionistas 

responderem de forma limitada quanto a parte do capital social, devendo ser subscrita 

mesmo não estando integralizado, diferentemente da sociedade limitada. 

A integralização do capital social na sociedade limitada deverá constar no 

contrato social. Todavia, caso o capital social não esteja todo subscrito e integralizado, os 

credores poderão cobrar os sócios. Este entendimento é pacífico quanto as decisões dos 

tribunais.37 

Estudado a responsabilidade dos sócios quanto ao capital social, caberá agora 

apreciar a responsabilidade pelas irregularidades praticadas pelos sócios ou 

administradores constituídos. 

 

A limitação da responsabilidade dos sócios não pode servir de 

instrumento à prática de atos irregulares. Seja com base no art. 1.080 do 

Código Civil, seja em razão da desconsideração da personalidade 

jurídica38, o sócio responde direta, pessoal e ilimitadamente pela 

irregularidade em que incorrer.39 

                                                                                                                                                                                
Ulhoa. Curso de direito comercial. Volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. – 18. ed. – São 

Paulo : Saraiva, 2014, p. 437. 
37 DEMORA NA CITACAO POR ENTRAVES BUROCRATICOS. FIANCA PRESTADA POR UM DOS 

SOCIOS DA LOCATARIA POSSIBILIDADE. ALUGUEL PROVISORIO. Ação Renovatória. Preliminar 

de carência acionaria, corretamente rejeitada, de vez que demonstrados os requisitos para a propositura da 

ação, exercício da atividade comercial durante todo o período do contrato, cumprimento de todas as cláusulas 

contratuais, inclusive no que concerne ao seguro do imóvel. Fiança prestada por um dos sócios da locatária, 

não ofende ao texto da lei, se não quando demonstrada a inidoneidade do fiador, sobretudo, porque, tratando-

se de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, os bens particulares dos sócios, uma vez integralizado 

o capital social, não se confundem com os da sociedade. Tendo a ação sido ajuizada no tempo hábil conferido 

em lei, a demora na citação, feita quando já' vencido o prazo da propositura, não pode levar `a decadência do 

pedido, pois a parte não pode ser penalizada por entraves burocráticos a que não deu causa. O fato de já' se 

encontrar o locador recebendo atualizado, o aluguel, porque a isso não se opôs a locatária, não conduz `a 

extinção do processo. O aluguel provisório deve ser requerido na contestação, sob pena de preclusão. 

Agravos retidos, conhecidos e desprovidos. Não se conhece de agravo retido, interposto na audiência por 

descumprimento do inciso II do artigo 523 do Código de Processo Civil. (OFB) (TJ-RJ) - APL: 

17166819978190000 RJ 0001716-68.1997.8.19.0000, Relator: DES. MARLAN MARINHO, Data de 

Julgamento: 06/11/1997, PRIMEIRA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 30/04/1998) Disponível em: < 
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6598008/apelacao-apl-17166819978190000-rj-0001716-

6819978190000?ref=juris-tabs> Acesso em: 18/04/2017. 
38 Disserta Fábio Ulhoa Coelho sobre o tema: É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a 

desconsideração da personalidade jurídica não depende de qualquer alteração legislativa para ser aplicada, na 

medida em que se trata de instrumento de repressão a atos fraudulentos. Quer dizer, deixar de aplicá-la, a 

pretexto de inexistência de dispositivo legal expresso, significaria o mesmo que amparar a fraude. In 

https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6598008/apelacao-apl-17166819978190000-rj-0001716-6819978190000?ref=juris-tabs
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6598008/apelacao-apl-17166819978190000-rj-0001716-6819978190000?ref=juris-tabs
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Algo que é praticamente impossível de se prever é o risco futuro do investimento 

por parte do empreendedor. Logo, é um fator externo aos atos praticados pelo ser humano 

quando fala-se de exercer uma atividade econômica. 

Diante deste fator é que o administrador ou os sócios, deverão tomar cuidado com 

seus atos de gestão. Tais atos serão passíveis de responsabilização em relação as 

obrigações dos atos irregulares. 

A limitação da responsabilidade, em relação ao patrimônio, como mencionado ao 

longo deste trabalho, estimula a segurança dos sócios em constituir para a constituição das 

sociedades, como consequência disto, aumentando investimentos entre os agentes 

econômicos. 

Passado pelo tema responsabilidade patrimonial dos sócios, é que se verá a seguir 

a responsabilidade tributária, tema este, essencial para entender a relevância sobre a 

compatibilidade ou incompatibilidade prevista no Projeto de Lei do Senado n° 545 em face 

do ordenamento jurídico vigente. 

 

3.3. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

Diferentemente da responsabilidade civil, é pacífico o entendimento sobre a 

responsabilidade tributária, em que está não possui como fato gerador o dano, desta 

maneira, ela sempre estará acompanhada da presunção legal. A respeito da obrigação, no 

que tange em matéria tributária, a mesma decorre de lei. 

Nesta ceara, será observado inicialmente o art. 128 do Código Tributário Nacional. O 

respectivo dispositivo legal, expressa que para o agente ser responsabilizado ao pagamento 

de um tributo, o mesmo deverá compor, ou seja, estar vinculado diretamente ou 

indiretamente ao fato gerador que deu origem ao crédito tributário. 

 

(...) no direito tributário a palavra responsabilidade tem um sentido amplo 

e outro estrito. (...) Em sentido amplo, é a submissão de determinada 

pessoa, contribuinte ou não, ao direito do fisco de exigir a prestação da 

obrigação tributária. (...) Em sentido estrito, é a submissão, em virtude de 

disposição legal expressa, de determinada pessoa que não é contribuinte, 

                                                                                                                                                                                
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. – 

18. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014, p. 60.  
39 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa 

Coelho. – 18. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014, p. 441. 
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mas está vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, ao direito do 

Fisco de exigir a prestação respectiva.40 

 

Perquire, também sobre o tema, a aplicabilidade do dispositivo expresso na 

Constituição Federal em seu art. 145, §1° quanto a legalidade e caráter pessoal da 

contribuição por parte do agente, de modo que venha a ser respeitado o seu direito 

individual nos termos da lei. Pode-se entender, através do dispositivo em comento, que 

reforça o aludido anteriormente que somente caberá a cobrança em face do contribuinte 

desde que o mesmo esteja ligado ainda que indiretamente ao fato gerador da respectiva 

obrigação. 

Consoante ao dispositivo anterior, o art. 150, I da Constituição Federal, estabelece 

que, a contribuição não poderá acarretar em prejuízo diverso as garantias do contribuinte, 

devendo os entes públicos, para exigir ou aumentar determinado tributo deverá antes ter 

respaldo expresso pela lei. 

Neste sentido, para que não haja a possibilidade de se criar tributos de forma 

arbitrária, é que a Constituição Federal estabelece em seu art. 146, caput, que somente 

disporá sobre normas gerais de matéria tributária por meio de lei complementar. 

Outro tema pertinente ao assunto, é a respeito da responsabilidade tributária 

solidária, ou responsabilidade dos devedores solidários como conceituam alguns 

doutrinadores, sendo encontrada também nas jurisprudências41 dos tribunais. Desta 

maneira, sua previsão legal encontra-se nos arts. 124, 134 e 135 do Código Tributário 

Nacional. 

                                                           
40 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29. ed., São Paulo: Malheiros editores, 2008, p. 

150. 
41 EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 30, VI, DA LEI N. 8.212/91. 

EMPREITADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 6. As empresas que firmam contratos de sub 

empreitadas são solidariamente responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes 

dos serviços prestados pela contratada. 7. As empresas poderão isentar-se da responsabilidade solidária, 

especialmente as construtoras, em relação às faturas, notas de serviços, recibos ou documentos equivalentes 

que pagarem por tarefas sub empreitadas, de obras a seu cargo, desde que façam o subempreiteiro recolher, 

previamente, quando do recebimento da fatura, o valor fixado pela Previdência Social, relativamente ao 

percentual devido como contribuições previdenciárias e de seguro de acidentes do trabalho, incidente sobre a 

mão de obra inclusa no citado documento. Interpretação do sistema legal fixado sobre a matéria. 8. 

Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte: REsp 219.126/RS, Rel. Min. 

João Otávio de Noronha, DJ de 27/06/2005; REsp 511.710/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 15/03/2004; REsp 

225.413/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 12/08/2002. 9. Recurso especial do INSS provido. Apelo 

da empresa autora parcialmente conhecido e não provido. (REsp 971.805/PR, 1ª T., rel. Min. José Delgado, j. 

06-11-2007). Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6345/recurso-especial-resp-

971805>. Acesso em 17/04/2017. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6345/recurso-especial-resp-971805
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6345/recurso-especial-resp-971805
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O art. 124 do Código Tributário Nacional42, expressa o rol das pessoas que fazem 

parte da responsabilidade solidária passiva em relação as obrigações inerentes ao fato 

gerador. Todavia, em seu parágrafo único estabelece que não comporta benefício de 

ordem. 

A exemplo, temos que no inciso I do respectivo dispositivo, encontra-se a 

responsabilidade solidaria natural; “empresas que firmam contratos de subempreitadas são 

solidariamente responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias 

decorrentes dos serviços prestados pela contratada.”43 

Já no inciso II, encontra-se a solidariedade legal, temos a exemplo; “ os sócios-

gerentes são solidariamente responsáveis pelo pagamento de tributos não recolhidos, nos 

termos dos arts. 135, I, c/c o art. 124 ambos do Código Tributário Nacional. Trata-se de 

solidariedade em razão do interesse comum na situação tributada.”44 

Entende o ordenamento jurídico brasileiro, seguindo o aludido no parágrafo único 

do art. 124 do Código Tributário Nacional, que a solidariedade tributária não comporta 

                                                           
42 BRASIL. Lei n° 5.172, de 25 de outrubro de 1966. Dipõe: Art. 124 do Código Tributário Nacional – São 

solidariamente obrigadas: I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 

gerador da obrigação principal; II – as pessoas expressamente designadas por lei. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm> Acesso em 17/04/2017.  
43 TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

EMPREITADA. 1. As empresas que firmam contratos de sub empreitadas são solidariamente responsáveis 

pelo recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes dos serviços prestados pela contratada. 2. As 

empresas poderão isentar-se da responsabilidade solidária, especialmente as construtoras, em relação às 

faturas, notas de serviços, recibos ou documentos equivalentes que pagarem por tarefas sub empreitadas, de 

obras a seu cargo, desde que façam o subempreiteiro recolher, previamente, quando do recebimento da 

fatura, o valor fixado pela Previdência Social, relativamente ao percentual devido como contribuições 

previdenciárias e de seguro de acidentes do trabalho, incidente sobre a mão-de-obra inclusa no citado 

documento. Interpretação do sistema legal fixado sobre a matéria. 3. Inexistência de provas de que as 

contribuições discutidas foram recolhidas. 4. Recurso não provido (STJ - REsp: 376318 SC 2001/0153936-2, 

Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 05/02/2002, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 18.03.2002 p. 189). Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/295337/recurso-especial-resp-376318-sc-2001-0153936-2>. 

Acesso em 18/04/2017. 
44 PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO-GERENTE (ART. 135, CTN). 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL: OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE 

PESSOAL E SOLIDÁRIA. LEGITIMAÇÃO AD CAUSAM PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. 

PRECEDENTES DA CORTE (AC 96.01.49173-2/PI e AC 93.01.35326-1/MG) E DO STJ (RESp 7387/91, 

PR). 1. O descumprimento de obrigação legal relativa a fatos geradores contemporâneos à gerência do sócio, 

torna-o legitimado passivamente para a execução, ante a configuração de sua responsabilidade pessoal e 

solidária, decorrente da infração à lei (art. 135, CTN). 2. Título executivo, não impugnado, usufrui da 

presunção de certeza e liquidez, somente passível de afastamento mediante prova robusta, em sentido 

contrário, a cargo da parte executada. 3. Configuração da legitimidade passiva ad causam do sócio-gerente. 4. 

Apelo improvido. Sentença mantida. (TRF-1 - AC: 12749 MG 95.01.12749-4, Relator: JUIZ CANDIDO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/09/2000, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 19/12/2000 DJ p.25) 

Disponível em: <https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2338062/apelacao-civel-ac-12749-mg-

950112749-4>. Acesso em 17/04/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/295337/recurso-especial-resp-376318-sc-2001-0153936-2
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2338062/apelacao-civel-ac-12749-mg-950112749-4
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2338062/apelacao-civel-ac-12749-mg-950112749-4
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benefício de ordem45, pois o Estado possui discricionariedade para determinar o pagamento 

dos créditos tributários em face de qualquer um codevedor que esteja vinculado de forma 

parcial ou total pela obrigação tributária. 

Como citado, é pacífico o entendimento dos tribunais a respeito do dispositivo 

legal a respeito das obrigações em face das pessoas estabelecidas nos seus incisos quando 

provadas a relação obrigacional principal. 

O segundo dispositivo a respeito da responsabilidade solidária, conforme o art. 

134 do Código Tributário Nacional46, que estabelece a responsabilidade em face de 

terceiros. O seguinte dispositivo sintetiza que caso ocorra a impossibilidade de exigir do 

contribuinte o pagamento do tributo em relação a sua obrigação principal, será responsável 

de forma solidária os que com seus atos, intervirem ou forem omissos pelas obrigações que 

forem respectivamente responsáveis. 

De acordo com a parte final do artigo supracitado, é que pode-se chegar ao 

entendimento que se o agente não intervir e não se omitirem, deverão se submeter como 

aludido anteriormente, as sanções estabelecidas. 

 

A norma sancionadora, finalmente, poderá tanto constituir-se em sanção 

administrativa-fiscal pelo descumprimento de um dever (fiscal, 

societário, contratual), como sanção penal decorrente da prática de crimes 

contra a ordem tributária. Na primeira hipótese, classificamos o art. 134 

e, por vezes, o art. 135, e, na segunda hipótese, o art. 137 e, por vezes, o 

art. 135, todos do Código Tributário Nacional. Conclui-se, em face do 

exposto, que a norma de responsabilidade tem natureza tributária, 

                                                           
45 TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO-DE-

OBRA.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TOMADOR (CONTRATANTE). ART. 31 DA 

LEI8.212/91.1. O art. 31 da Lei 8.212/91 estabeleceu solidariedade entre o contratante dos serviços 

executados mediante cessão de mão-de-obra e o executor.2. Trata-se de hipótese de solidariedade tributária, 

prevista no art. 124 do CTN, cujo parágrafo primeiro dispõe que "a solidariedade referida neste artigo não 

comporta benefício de ordem".3. Para incidir na possibilidade de elisão estabelecida no §3º, do art. 31, o 

contratante deveria ter exigido do executor a apresentação dos comprovantes relativos às obrigações 

previdenciárias, previamente ao pagamento da nota fiscal ou fatura —do que, no caso concreto, não se 

cogita.4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 410104 PR 2002/0013649-7, Relator: Ministro TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 06/05/2004, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 

24/05/2004 p. 158) Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19618277/recurso-especial-

resp-410104-pr-2002-0013649-7-stj>. Acesso em 17/04/2017. 
46 BRASIL. LEI N° 5.172, de 25 de outrubro de 1966. Dispõe: Art. 134 do Código Tributário Nacional – Nos 

casos de impossibilidades 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 tabeliões, 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. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19618277/recurso-especial-resp-410104-pr-2002-0013649-7-stj
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19618277/recurso-especial-resp-410104-pr-2002-0013649-7-stj
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podendo ser classificada tanto como norma primária dispositiva, quanto 

como norma primária sancionadora.47 

 

Assim sendo, a respeito da responsabilidade tributária, de acordo com sua 

natureza jurídica que o estudo do tema é deveras impreciso quanto a sua definição, 

cabendo ao agente através dos diferentes meios de pesquisa, concluir e interpretação da 

melhor maneira que lhe couber, desde que esteja de acordo com ordenamento jurídico 

aplicado.  

O art. 13548 do respectivo código, expressa a responsabilidade em face do agente 

que exerce ou pratica ato com excesso de poder ou que venha a infringir a lei, contrato 

social ou estatuto, os dois últimos a respeito da sociedade limitada que faz parte do 

concernente trabalho. 

O respectivo dispositivo, encontra divergência quanto a natureza da 

responsabilidade de terceiros. Deste modo é que a maior parte da doutrina estabelece que 

tais normas não possui caráter de natureza tributária, pois segundo a autora retro aludida 

explicita:  

I – a relação jurídica, para ser tributária, deve ter como sujeito passivo 

exclusivamente aquele que realizou o evento descrito no fato jurídico; II 

– o fato que dá nascimento à responsabilidade não é o previsto como apto 

a ensejar o nascimento de relações jurídicas tributárias.49 

 

De acordo com seu entendimento, a autora afirma que mesmo a norma possuindo 

caráter sancionatório, por sua vez, a mesma possuirá sempre a característica de natureza 

tributária. 

Tema relevante ao estudo, é a respeito do art. 125 do Código Tributário 

Nacional50, o mesmo, em seu rol, traz os efeitos comuns da solidariedade. Tais efeitos 

podendo por meio de lei serem modificados. 

                                                           
47 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Editora 

Noeses, 2005, pp. 51/52. 
48 BRASIL. LEI N° 5.172, de 25 de outrubro de 1966. Dispõe: Art. 135 do Código Tributário Nacional – 

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

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I – as pessoas referidas no 

artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de 

pessoas jurídicas de direito privado. 
49 FERRAGUT, Maria Rita, Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Editora 

Noeses, 2005, pp. 47/48. 
50 BRASIL. LEI N° 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe: Art. 125 do Código Tributário Nacional: 

Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade: I – o pagamento efetuado 

de um dos obrigados aproveita aos demais; II – a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, 

salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo 
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Conforme o inciso primeiro do dispositivo supracitado, temos que, caso a 

obrigação seja paga por um dos codevedores, podendo este ser um sócio de uma sociedade 

limitada, o pagamento do crédito tributário se extingue. Todavia, o sócio que por ventura 

pagar a totalidade do débito poderá em seguida, exercer o direito de regresso em face dos 

codevedores solidários. 

Já o inciso segundo, entende que quando um ou mais devedor obtiver isenção ou 

remissão da divida, está se extinguirá. Em um outro exemplo, caso a isenção ou remissão 

atinja somente um dos codevedores, sua parte na dívida será extinta, porém, os demais que 

respondem solidariamente ainda terão que quitar o saldo devedor. 

Por fim, no inciso três do respectivo artigo, disserta sobre a interrupção da 

prescrição, mesmo que venha a favorecer ou prejudicar, ou seja, caso a interrupção venha 

atingir um dos codevedores, todos os outros serão beneficiados. A interrupção da 

prescrição encontra-se amparo no art. 174 do Código Tributário Nacional. 

Tema importante para o concernente trabalho é a responsabilidade dos sócios e 

administradores. Encontra-se no dispositivo já mencionado anteriormente art. 124 do 

Código Tributário Nacional, que diz respeito da responsabilidade solidária tributária. 

 

Trata-se, como se vê, de solidariedade passiva, na qual dois ou mais 

sujeitos passivos são acolhidos pela regra de incidência tributária no 

momento do fato jurídico tributário, fazendo cada um deles responsável 

pela totalidade da obrigação tributária, podendo o sujeito ativo cobrar 

qualquer deles, tanto que o parágrafo único, do referido dispositivo legal, 

estabelece que a solidariedade prevista neste artigo não comporta 

benefício de ordem.51 

 

Logo, entende-se que a solidariedade depende de dois ou mais agentes que 

estejam vinculados a mesma incidência tributária. Tem-se como exemplo a incidênciado 

imposto sobre propriedade, neste sentido, da sociedade limitada tornando os sócios 

solidários em face do mesmo crédito tributário. 

Diante da sociedade empresária, a aplicabilidade do inciso I do art. 124 da Código 

Tributário Nacional não atinge os sócios ou administradores. Esse entendimento é 

                                                                                                                                                                                
saldo; III – a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos 

demais. 
51 LIMA, Eduardo Garcia de. Responsabilidade Tributária dos Sócios e Administradores na Sociedade 

Limitada / Eduardo Garcia de Lima. – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, pp. 104/105. 
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defendido por Eduardo Garcia de Lima que disserta: “Não se cogita, portanto, no inciso I, 

de solidariedade que possa atingir sócios ou administradores de sociedades empresárias.”52 

 

3.3.1.  Responsabilidade solidária do cônjuge 

 

Em relação ao cônjuge, esse só terá responsabilidade solidária se vier a obter os 

frutos do fato imponível53. Desta forma, seguindo o entendimento do art. 124 do Código 

Tributário Nacional, desde que  a responsabilização do cônjuge esteja caracterizada. 

Por outro lado, não obtendo a caracterização da participação do cônjuge54, diante 

da responsabilização da sociedade limitada, o mesmo não fará parte do polo passivo quanto 

ao pagamento dos tributos que a sociedade vier a ser responsabilizada, “é indiscutível que 

a sociedade conjugal faz surgirem situações nas quais pode haver interesse comum dos 

cônjuges em certos fatos que, ao menos em tese, podem ser, ou vir a ser, colhidos como 

hipótese de incidência tributária”.55
 

 

[...]regra que determine a incidência de imposto sobre a aquisição de 

renda. Nesse caso, se a obrigação tributária não é cumprida, a 

responsabilidade pode atingir qualquer dos cônjuges, uma vez que se 

pressupõe que a aquisição derenda tenha beneficiado a ambos, marido e 

                                                           
52 LIMA, Eduardo Garcia de, Responsabilidade tributária dos sócios e administradores na sociedade 

limitada. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 105. 
53 Eduardo Sabbag aduz que “fato gerador” ou “fato imponível”, nas palavras de Geraldo Ataliba: “ é a 

materialização da hipótese de incidência, representando o momento concreto de sua realização, que se opõe à 

abstração do paradigma legal que o antecede.” (SABBAG, 2015, p.823 apud ATALIBA, 2002, p. 68.) 
54 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE - SÓCIO GERENTE. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

MEAÇÃO. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. ALIENAÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO 

ROVIDAS. 1. A responsabilidade da empresa devedora principal (contribuinte), sociedade por cota de 

responsabilidade limitada, não exclui a atribuída pelo ordenamento (art. 124, II, do CTN, c/c art. 13 da Lei nº 

8620/93) aos seus diretores, de forma solidária, pelos recolhimentos das contribuições previdenciárias. 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, "em execução fiscal, na 

cobrança de dívidas fiscais contra empresa em que o marido seja sócio, há de se excluir a meação da mulher 

sobre o bem de propriedade do casal que foi objeto de penhora, notadamente nos casos em que o credor não 

comprovou a existência de benefício do cônjuge com o produto da infração cometida pela empresa" (REsp nº 

641.400/PB, Rel. Min. José Delgado, DJU de 1º.02.2005). Tal posicionamento já se encontra sumulado pelo 

STJ a teor do verbete nº 251: "A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, 

provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal." 3. Entretanto, sendo o bem penhorado 

indivisível, há de ser levado à hasta pública, reservado 50% do produto da alienação ao cônjuge meeiro. 

(REsp 200.251/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 29.04.2002). 4. Apelação e remessa 

oficial não providas. 5. Peças liberadas pelo relator, em 13/03/2007, para publicação do acórdão. (TRF-1 - 

AC: 87736 PI 1999.01.00.087736-2, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO 

AMARAL, Data de Julgamento: 13/03/2007, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 13/04/2007 DJ p.74) 

Disponível em <https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2232551/apelacao-civel-ac-87736-pi-

19990100087736-2>. Acesso em: 17/04/2017. 
55 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Editora Atlas, 

2004, vol. II, p. 468. 

https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2232551/apelacao-civel-ac-87736-pi-19990100087736-2
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2232551/apelacao-civel-ac-87736-pi-19990100087736-2
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mulher, se casados em regime de comunhão parcial ou universal de 

bens.56 

 

Desta maneira, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto a 

responsabilidade do cônjuge quando estiver claro a sua participação na obrigação tributária 

executada contra a sociedade limitada pelo credor. 

 

3.3.2.  Da responsabilidade subsidiária 

 

A respeito do tema, os arts 124, I e II, e os arts. 134 e 135 todos do Código 

Tributário Nacional, já mencionados anteriormente, disciplinam sobre as hipóteses de 

incidência com relação a responsabilidade dos sócios e administradores das sociedades 

limitadas. Neste sentido, é que Eduardo Garcia de Lima entende que, “tratam de normas de 

responsabilidade de terceiros.”57 

Nestas hipóteses, a interpretação dada pela grande parte da doutrina em face dos 

dispositivos legais supracitados, não comporta o entendimento quanto ao termo solidário, 

sendo o entendimento majoritário sendo de subsidiariedade. 

Conforme o exposto, é que Maria Rita Ferragut, defende que, “a responsabilidade é 

subsidiária na medida em que a lei não permite que o terceiro responsabilize-se pela dívida sem que o credor 

certifique-se de que o cumprimento da obrigação, pelo contribuinte, é impossível.”58 

Desta maneira, é que entende-se sobre o tema, que para a responsabilidade ser 

solidária, o credor necessariamente precisa comprovar a incapacidade de pagamento do 

tributo, pelo contribuinte, se torne, inexequível o seu cumprimento. 

Outro entendimento consoante ao anterior exposto, é de Eduardo Sabbag, que em 

sua doutrina discorre sobre os arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional, definindo 

que a responsabilidade em tela aludida pelos dispositivos legais é uma responsabilidade de 

terceiros devedores, tal definição meramente conceitual. Desta maneira o autor entende 

que: “A responsabilidade de terceiros devedores ou, simplesmente, responsabilidade de 

terceiros, está disciplinada nos arts. 134 e 135 do CTN.”59 

                                                           
56 LIMA, Eduardo Garcia de. Responsabilidade Tributária dos Sócios e Administradores na Sociedade 

Limitada / Eduardo Garcia de Lima. – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008,109. 
57 LIMA, Eduardo Garcia de. Responsabilidade Tributária dos Sócios e Administradores na Sociedade 

Limitada  / Eduardo Garcia de Lima.. – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 110. 
58 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código civil de 2002. São Paulo: Editora 

Noeses, 2005, p. 111.  
59 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 7. ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, 

p.905. 
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O autor em comento entende ainda a respeito do art. 134 do Código Tributário 

Nacional, que o mesmo “designa caso de responsabilidade por transferência, na medida em 

que o dever de responsabilidade não se apresenta concomitante ao fato gerador, mas, sim, a 

ele posterior.”60 

Por sua vez, é que Paulo de Barros Carvalho entende que o respectivo dispositivo 

legal, possui “um timbre sancionatório”, tendo seus incisos, formalidades sobre “a 

presença de um dever descumprido”61, desta forma, é que as pessoas referenciadas pelo 

artigo deverão ingerir-se de maneira que não venham a cometer omissões nos seus atos. 

Mediante os conceitos aludidos acima, para compreensão da temática do trabalho 

é que será estudado o inciso VII do art. 134 do Código Tributário Nacional a respeito da 

responsabilidade dos “sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas”. 

Neste sentido, é de suma importância o entendimento da natureza jurídica da 

sociedade de pessoas, para constatar se há possibilidade de se aplicar o referido dispositivo 

legal em face das sociedades limitadas. 

 

Sociedade de pessoas são aquelas em que a pessoa do sócio tem papel 

preponderante, não apenas na constituição como durante a vida da pessoa 

jurídica. Como sociedade de pessoas temos, no Direito Pátrio, as 

sociedades em nome coletivo, comandita simples, e a sociedade 

limitada.62 

 

Dado o exposto é que as sociedades limitadas possuem a característica de 

sociedade mista, devido ao seu hibridismo. Seguindo esse entendimento é que Fran 

Martins disserta que, “nas sociedades limitadas temos sócios que tanto podem ser pessoas 

físicas ou jurídicas; apesar das doutrinas, o legislador teve em mente  manter o hibridismo, 

de uma sociedade mista, tanto de capital como de pessoas.”63 

 

[...]que as sociedades de responsabilidades limitada são sociedades 

mistas, tendo em vista a ausência de caráter predominante pessoal, 

somada à existência do intuito pecuniário. Atualmente, as sociedades 

                                                           
60 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 7. ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, 

p.905. 
61 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17° ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005, 

p.327. 
62 MARTINS, Fran. Curso de direito comercial / Atual. Carlos Henrique Abrão – 40. ed. rev., atual. e ampl. 

– Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 154. 
63 MARTINS, Fran. Cursto de direito comercial / Atual. Carlos Henrique Abrão – 40. ed. rev., atual. e 

ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 186. 
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passíveis de serem classificadas como de pessoas são aquelas em nome 

coletivo, a comandita simples e as cooperativas.64 

 

Levando-se em consideração esses aspectos mencionados nas doutrinas, claro é, 

que as sociedades limitadas não possuem a mesma classificação das sociedades de pessoas. 

Consoante ao mesmo entendimento, que o Supremo Tribunal Federal em um de seus 

acórdãos assentou que “a sociedade por quotas de responsabilidade é mista e não de 

pessoas”, sendo julgado o recurso extraordinário n. 70.870/SP.65 

Em vista dos argumentos apresentados, chega-se a conclusão que não cabe a 

aplicação do dispositivo em debate em face dos sócios das sociedades limitadas e das 

sociedades anônimas. 

Diante o exposto é pertinente o entendimento concluso de Eduardo Garcia de 

Lima de que, “os sócios não podem ser responsabilizados por obrigações tributárias de 

sociedades limitadas, com fundamento no inciso VII, do art. 134, do Código Tributário 

Nacional.”66 Consoante a esta analise do dispositivo legal sobre a não aplicabilidade em 

face dos sócios na sociedade limitada, é que pode-se chegar ao entendimento de que não 

recairá também sobre os administradores disposta no art. 135 do Código Tributário 

Nacional. 

Por fim, cabe salientar que o parágrafo único do art. 134 do Código Tributário 

Nacional, enseja além da obrigação principal em face das pessoas solidárias, também ao 

pagamento das multas com caráter moratório. 

 

3.3.3.  Da responsabilidade pessoal 

 

                                                           
64 FERRAGUT,  Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Editora 

Noense, 2005, p.116. 
65 SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXECUTIVO FISCAL CONTRA OS SOCIOS. 

1. A SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE E MISTA E NÃO DE PESSOAS. 2. SE 

EXTINTA, O EXECUTIVO FISCAL, PELAS DIVIDAS DELA, SÓ PODERA ATINGIR OS BENS DOS 

SOCIOS SE VERIFICADAS AS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS DOS ARTS. 134 E 135, DO CTN 

(LEI (LEI 5.172/66). 3. "O RESPONSÁVEL, NA FORMA DA LEI", - A QUE SE REFERE O ART. 4, V, 

DO D. - LEI 960/38, HÁ DE SER UM DOS INDICADOS COMO TAIS PELO C.T.N. 

(STF - RE: 70870 SP, Relator: ALIOMAR BALEEIRO, Data de Julgamento: 08/06/1973, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 05-10-1973 PP-*****) Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14649925/recurso-extraordinario-re-70870-sp?ref=juris-tabs#!. 

Acesso em 17/04/2017. 
66LIMA, Eduardo Garcia de. Responsabilidade tributária dos sócios e administradores na sociedade 

limitada / Eduardo Garcia de Lima. – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 117. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14649925/recurso-extraordinario-re-70870-sp?ref=juris-tabs
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A respeito da responsabilidade pessoal, esta pertencente ao campo da 

responsabilidade de terceiro inserida na esfera do Código Tributário Nacional como visto 

anteriormente, encontra-se amparada nos art. 128, parte final, 131 e 135 todos do Código 

Tributário Nacional. 

O art. 128, parte final, expressa a exclusão total ou parcial do contribuinte em face 

da obrigação. A despeito disso Eduardo Sabbag afirma que:  “o contribuinte é excluído 

totalmente, dando ensejo à responsabilidade pessoal – atribuída por lei e por meio da qual 

se devia o foco da exigibilidade – sobre a terceira pessoa (responsável), vinculada ao fato 

gerador”.67 

Por sua vez, no art. 135 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade 

pessoal encontra-se expressa no seu corpo do texto. Sobre o respectivo disposto legal em 

comento é que Eduardo Sabbag aponta que: 

 

Tal preceptivo indica responsabilidade pessoal – e exclusiva – das 

pessoas discriminadas nos incisos I, II, e III, afastando-se a 

responsabilidade dos devedores originais. Estes não responderão 

“supletivamente” (ou “subsidiariamente”) ou mesmo “solidariamente”, já 

que o devedor sucedido pode (1) ter desaparecido (nos casos dos incisos 

II e III) ou pode (2) não ter relevância (inciso I)68 

 

Por último, o art. 135 do Código Tributário Nacional, terá um enfoque 

pormenorizado diante da responsabilidade tributária suscetível a atingir os sócios e 

administradores de sociedades limitadas. 

Entende-se pois, no corpo do dispositivo legal que “são pessoalmente 

responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei.” 

Desta forma, a parte que deverá ser extraída possuidora de maior relevância para o 

respectivo trabalho é: pessoalmente responsáveis. Sobre a expressão em comento, que 

Eduardo Garcia de Lima questiona em sua obra: “Ora, em que sentido devem ser 

interpretadas as expressões “pessoalmente responsáveis”?69 

                                                           
67 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 7. ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, 

p. 862. 
68 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 7 .ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, 

p. 862. 
69 LIMA, Eduardo Garcia de. Responsabilidade tributária dos sócios e administradores na sociedade 

limitada / Eduardo Garcia de Lima. – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 119. 
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Ainda nesta mesma linha de considerações é que Maria Rita Ferragut questiona, 

“ser pessoalmente responsável significa que a responsabilidade é pessoal, solidária ou 

subsidiária?”70 

Passível é a interpretação dos tribunais71 e da doutrina majoritária, que a 

responsabilidade pessoal não tem caráter objetivo, por sua vez, só será caracterizada a 

responsabilidade pessoal quando o administrador mesmo atuando em prol da pessoa 

jurídica, vier a paraticar atos mediante excesso de poder ou infração de lei consoante a 

parte final do art. 135 do Código Tributário Naciona 

 

o terceiro responsável assume individualmente as consequências advindas 

do ato ilícito por ele praticado, ou em relação ao qual seja partícipe ou 

mandante, eximindo a pessoa jurídica, realizadora do fato tributário, de 

qualquer obrigação.72 

 

Entende-se pois, que a responsabilidade pessoal é individual não podendo ser 

compartilhada com o devedor originário do crédito tributário, devendo o terceiro ser o 

responsável pelo pagamento conforme expresso na lei. 

Desta forma, consoante ao entendimento anteriormente citado é que passa a evitar 

o incentivo de criar falsos responsáveis pelo crédito tributário, uma vez que, mediante 

fraude fiscal, o mesmo não vindo a possuir crédito para saldar a dívida, juntamente com 

afastamento da pessoa jurídica na relação tributária. Está interpretação encontra-se disposta 

nos art. 116, parágrafo único e art. 149, inciso VII, do CódigoTributário Nacional, fazendo 

                                                           
70 FERRAGUT,  Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Editora 

Noense, 2005, p.118. 
71 PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA 

SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO-GERENTE. 

INAPLICABILIDADE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135, III, DO CTN. NÃO COMPROVAÇÃO. 

REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal a 

quo consignou que não foi devidamente comprovada a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 135, III, do 

CTN, ou ainda, de dissolução irregular da pessoa jurídica. Assim, afastou a possibilidade de 

redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica devedora de contribuições sociais. 2. 

A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN não é objetiva. Desse modo, para haver o 

redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, deve ficar 

demonstrado que este agiu com excesso de poderes ou infringiu a lei ou o estatuto, na hipótese de dissolução 

irregular da empresa. 3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as 

premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental 

não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 294214 RN 2013/0031598-6, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

06/12/2013) Disponível em : <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24796544/agravo-regimental-no-

agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-294214-rn-2013-0031598-6-stj?ref=juris-tabs>. Acesso em: 

12/04/2017. 
72 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Editora 

Noense, 2005, pp. 118/119. 
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menção referente a atos praticados pelos administradores com relação dos atos jurídicos 

dissimulados. 

Para o respectivo trabalho em estudo, será estudado o inciso pertinente a 

responsabilidade tributária pessoal do administrador, sendo encontrada no art. 135, inciso 

III, que remete aos atos praticados pelos “diretores, gerentes ou representantes de pessoas 

jurídicas de direito privado.” 

Pois bem, é deveras importante a releitura do dispositivo supracitado pois não se 

ve menção ao termo sócio das sociedade limitadas, ou seja, entende-se que este não faz 

parte do rol da responsabilidade pessoal tributária. Desta maneira, não há se quer hipostese 

de responsabilidade dos sócios, mesmo nos demais incisos do art. 135 do Código 

Tributário Nacional. Mesmo quando interpretado o seu inciso I, que menciona“ as pessoas 

referidas no artigo anterior”, já foi objeto de estudo que não comporta previsão legal de 

responsabilidade dos sócios quando se refere a sociedades de pessoas. 

 

É preciso, porém, voltarmos a insistir na distinção entre a condição de 

sócio e a de dirigente. Como sócio, a responsabilidade pelas dívidas da 

sociedade depende da liquidação e se opera nos termos do art. 134, inciso 

VII, apenas para os sócios de sociedade de pessoas. Para os sócios de 

sociedades de capital não existe responsabilidade tributária por dívidasda 

sociedade. A não ser, é claro, em razão de atos de gestão patrimonial, mas 

nesse caso evidentemente a responsabilidade não decorrerá da condição 

de sócio, mas da condição de gestor.73 

 

Assim sendo, é que o art. 135 do Código Tributário Nacional, menciona 

claramente as pessoas responsáveis sendo, mandatários, prepostos, empregados, diretores 

gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, diante disso, pode-se 

concluir que são pessoas no âmbito jurídico diversas, mas que serão atingidas pela lei de 

forma igual. 

Ao referir-se a tal assunto, Maria Rita Ferragut diz que: “estas pessoas serão 

tratadas, simplesmente, de administradores, já que, independentemente de suas 

qualificações [...], deverão estar gerindo a sociedade de forma permanente  ou ocasional, 

para que possam ser responsabilizadas.”74 

                                                           
73 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código Tributário Nacional. São Paulo: Editora Atlas, 

2004, vol. II, p.587. 
74 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Editora 

Noense, 2005, p. 127. 
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Assim sendo, ainda na seara da responsabilidade pessoal, os administradores da 

sociedade limitada se porventura agirem com excesso de poderes, desde que acompanhado 

com dolo, configurará o ato ilícito, devendo este, responsader pelas obrigações geradas. 

 

3.3.4.  Do excesso de poderes 

 

Entende-se por excesso de poder, todo o ato praticado pelo administrador que 

venha ferir o estatuto ou contrato social da sociedade limitada que fizer parte. Logo será 

responsabilizado o administrador que agir com dolo, fraude ou simulação, como previsto 

no art. 149, inciso VII do Código Tributário Nacional.75 

 

O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e probidade, 

qualidade que se espera de qualquer ser humano, em todas as suas 

atividades. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, ao 

mesmo tempo em que preserva o bem público e a função social. A 

finalidade da sociedade é alcançada mediante o cumprimento de seu 

objetivo social, definido no estatuto ou no contrato social. Quando o 

administrador pratica qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, 

pratica ato da pessoa jurídica, e não seu.”76 

 

Desta forma, não deve o sócio ou administrador se resguardar atrás da 

responsabilidade limitada, com finaldiade de cometer atos irregulares para benefício 

próprio. 

A limitação da responsabilidade dos sócios não pode servir de 

instrumento à prática de atos irregulares. Seja com base no art. 1.0080 do 

Código Civil, seja em razão da desconsideração da personalidade 

jurídica, o sócio responde direta, pessoal e ilimitadamente pela 

irregularidade em que incorrer. 
 

O tema observado é delicado pois a jurisprudência entende que a caracterização 

do excesso de poder é de difícil comprovação, desta forma, é que os tribunais entendem 

que para o administrador ser responsabilizado é imprescindível o dolo na conduta, que 

caracteriza o excesso de poder previsto no Código Tributário Nacional. 

                                                           
75 BRASIL. LEI N° 5.174, de 25 de outubro de 1966. Dispõe: Art. 149, inciso VII do Código Tributário 

Nacional: quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu 

com dolo, fraude ou simulação. 
76 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Editora 

Noeses, 2005, pp. 127/128. 
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Reforça em sua doutrina sobre o tema, Eduardo Garcia de Lima que: “o ato 

praticado com excesso de poderes, portanto, é um ato abusivo, estranho às finalidades do 

contrato social.”77 

Logo, caberá expor a possibilidade da legitimidade dos atos praticados com 

excesso de poder pelos administradores, que vier a infringir o contrato social ou estatuto, 

mediante o não pagamento de tributo. 

 

3.3.5.  Da falta de pagamento do tributo 

 

De acordo com o ordenamento jurídico, é evidente a violação legal quando fala-se 

da simples falta de pagamento de tributo. Todavia, na seara tributária, é pacífico o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça78 que a simples falta de pagamento de tributo 

não gera a responsabilidade demonstrada no art. 135 do Código Tributário Nacional. 

 

Por outro lado, a tese segundo a qual a responsabilidade referida no art. 

135 do Código Tributário Nacional pode decorrer do simples 

inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica encontra 

obstáculo intransponível também no plano jurídico substancia. É que 

excluir a limitação da responsabilidade de dirigente inviabiliza o 

desenvolvimento da atividade econômica. Ninguém se vai dedicar a 

atividade de dirigente de uma empresa sabendo que está assumindo 

responsabilidade pessoal, ilimitada, pelo pagamento dos tributos que 

venham a ser devidos pela empresa. Ninguém vai comprometer o seu 

patrimônio pessoal como garantidor incondicional dos créditos 

                                                           
77 LIMA, Eduardo Garcia de. Responsabilidade tributária dos sócios e administradores na sociedade 

limitada / Eduardo Garcia de Lima. – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 124. 
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Julgamento: 18/09/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2012) Disponível em: 
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1246984-rj-2011-0075143-7-stj. Acesso em: 18/04/2017 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22454792/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-1246984-rj-2011-0075143-7-stj
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22454792/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-1246984-rj-2011-0075143-7-stj
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tributários. A imposiçãode tal exigência na verdade consubstancia 

absurdo de tal monta que nem pode mesmo ser levada a sério.79 

 

Logo, caracteriza a infração da lei quando do ato praticado pelo administrador, 

incorrer em violação ao contrato social ou estatuto da sociedade limitada, devendo o 

mesmo responder de forma pessoal pela obrigação tributária. 

 

3.3.6.  Da inclusão do nome do administrador na certidão da dívida ativa 

 

O tópico em análise é pertinente a ação da Fazenda Pública contra o administrador 

que não esteja inscrito na Certidão de Dívida Ativa. Desta forma, o assunto hora abordado 

possui controvérsias no campo doutrinário e jurisprudencial. 

Na seara dos tribunais, prepondera a execução fiscal em face da pessoa jurídica, 

por sua vez, o fisco ao perceber que não há bens que possam vir a ser penhoráveis em 

nome da sociedade limitada, entende pertinente a responsabilização por infringir a lei do 

administrador pelo simples inadimplemento do tributo. Logo, o fisco, entende que o 

administrador se torna responsável passivo pelo tributo da sociedade devendo assim, ser 

citado para pagar os tributos. 

Não se faz pertinente este entendimento uma vez que encontra-se na súmula do 

Superior Tribunal de Justiça80 entendimento contrário ao apresentado, ainda que mencione 

apenas a expressão “sócio-gerente”, a mesma, se estende aos administradores, desde que 

faça parte do fato gerador do tributo. 

Cabe ressaltar, como já foi mencionado anteriormente neste trabalho, que o 

simples inadimplemento de tributo não gera responsabilidade pessoal do administrador. 

Portanto, só poderá o administrador da sociedade limitada ser responsabilizado caso esteja 

respeitado os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional na certidão de dívida 

ativa. 

Outro dispositivo legal, que protege o administrador em face da execução fiscal, 

praticada pela Fazenda Pública, encontra-se no art. 2°, §5° da Lei de Execuções Fiscais, 

que trata a respeito da “execução judicial para cobrança da Dívida Ativa”. 

                                                           
79 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Editora Atlas, 

2004, vol. II, p. 593. 
80 BRASIL. Súmula n° 430 do Superior Tribunal de Justiça: O inadimplemento da obrigação tributária pela 

sociedade não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente. 
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Nesse sentido, Eduardo Garcia de Lima diz que. “a certidão de dívida ativa que 

não contém a indicação do nome do devedor ou responsável é nula de pleno direito”.81 

Entende-se pois, que a Fazenda Pública só poderá executar o pagamento do tributo em face 

do administrador, se firmar o título executivo. 

Contudo, jurisprudência não é pacífica quanto a necessidade da inclusão ou não 

do nome do administrador na certidão de dívida ativa. Desta forma, vindo a causar 

insegurança jurídica afastando o devido processo legal, uma vez que, é claro na lei a 

necessidade de conter os requisitos legais na certidão de dívida ativa.  

Assim sendo, o recurso especial n° 500.172-RJ82, defende que é necessário a 

citação dos sócios, mesmo que os nomes não estejam inscritos na Certidão de Dívida 

Adiva. Por outro lado, o recurso especial n° 19.388-PR83, demonstrou posição adversa do 

primeiro julgado, alega este que não é necessária a inscrição do nome dos sócios na 

Certidão de Dívida Ativa, para que possam responder pelas obrigações tributárias. 

Ainda que haja divergência no campo jurisprudencial, na seara doutrinária, a 

corrente majoritária entende que não há a necessidade de inclusão do nome do 

administrador na certidão de dívida ativa, contudo, como pôde ser aludido anteriormente, 

quando recai no caso concreto há nítidas decisões controversas, podendo causar no futuro a 

nulidade do processo, como afirma em sua doutrina Maria Rita Ferragut: 

 

[...]para que o processo desenvolva-se validamente e não seja no futuro 

anulado, a Certidão de Dívida Ativa deverá obrigatoriamente indicar o 

nome do administrador (desde a distribuição da execução e desde quando 

da sua substituição por outra que indique o nome do responsável), sob 

pena de violação ao art. 202, do Código Tributário nacional, e ao art. 2°, 

                                                           
81 LIMA, Eduardo Garcia de. Responsabilidade tributária dos sócios e administradores na sociedade 

limitada / Eduardo Garcia de Lima. – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 131. 
82 TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. 1. Afigura-se 

necessária a citação dos sócios da empresa executada para fins de redirecionamento do executivo fiscal, 

quando os seus nomes não constem na Certidão de Dívida Ativa (CDA). 2. Recurso especial improvido  

(STJ - REsp: 500172 RJ 2003/0017332-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 

Julgamento: 12/12/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 08.02.2007 p. 306) Disponível 

em: < https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19250218/recurso-especial-resp-500172-rj-2003-0017332-

1/inteiro-teor-19250219?ref=juris-tabs>. Acesso em: 17/04/2017. 
83 EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DIVIDA. RESPONSAVEL TRIBUTARIO. C.T.N., ART. 133. 

LEI N. 6.830, DE 22.09.80, ART. 4., VI. C.P.C., ART. 568, V. I - A EXECUÇÃO FISCAL PODE SER 

MOVIDA CONTRA O DEVEDOR OU CONTRA O RESPONSAVEL TRIBUTARIO, NÃO SENDO 

NECESSARIO QUE O NOME DESTE CONSTE DA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. PRECEDENTES. 

II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (STJ – REsp: 19388 PR 1992/0004793-9, Relator: 

Monistro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Data julgamento: 17/11/1993. T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 06/12/1993 p. 26655) Disponível em: < 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/571754/recurso-especial-resp-19388>. Acesso em 17/04/2017.  

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19250218/recurso-especial-resp-500172-rj-2003-0017332-1/inteiro-teor-19250219?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19250218/recurso-especial-resp-500172-rj-2003-0017332-1/inteiro-teor-19250219?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/571754/recurso-especial-resp-19388
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§5°, da Lei de Execução Fiscal, bem como sua inconstitucionalidade 

em face da violação do devido processo legal.84 

 

Nesta mesma seara, a respectiva doutrinadora, defende sua tese com sólidos 

argumentos que são: 

 

1) A certidão de dívida ativa é título executivo extrajudicial e, como tal, 

constituiu-se em condição ao exercício de ação, servindo para autorizá-la, 

para definir o fim a ser alcançado no processo executivo e para fixar seus 

limites; 

2) Embora a maior parte dos dispositivos do Código Tributário Nacional 

trate de direito material, o art. 202 disciplina os requisitos da certidão de 

dívida ativa, matéria, sem dúvida alguma, de cunho processual. Também 

o §5°, do art. 2°, da Lei de Execução Fiscal, estabelece quais os dados 

que deverão constar da Certidão de Dívida Ativa, dentre eles a 

indicação do devedor e dos corresponsáveis; 

3) O Código Tributário Nacional e a Lei de Execução Fiscal 

disciplinam os requisitos obrigatórios da certidão, ao passo que o art. 

568, do Código de Processo Civil, elenca os sujeitos que poderão 

figurar no pólo passívo da execução; 

4) A sujeição passiva é adquirida no momento da citação, e independe 

da legitimidade material; 

5) Os requisitos da Certidão de Dívida Ativa e a sujeição passiva são 

matérias diversas, mas nem por isso a opção do intérprete pelo Código 

de Processo Civil bastaria para resolver a questão objetode nossa 

reflexão. Se a interpretação sistemática requer a análise de todos os 

enunciados que compõem o direito positivo para os fins de solucionar 

o conflito existente; se o Código de Processo Civil indica quem poderá 

ser sujeito passivo na execução; e se o Código Tributário Nacional e a 

Lei de Execução Fiscal prescrevem a necessidade da correta indicação 

na Certidão de Dívida Ativa dos devedores e responsáveis, conclui-se 

que, com base no Código de Processo Civil, o responsável poderá ser 

sujeito passivo independente de seu nome constar da Certidão de 

Dívida Ativa, mas, para que o responsável submeta-se de forma legal 

aos efeitos da coisa julgada, deverão ser obedecidos os requisitos do 

Código Tributário Nacional e da Lei de Execução Fiscal; 

6) A indicação do responsável na Certidão de Dívida Ativa não 

significa que ele seja definitivamente devedor, conclusão a que só será 

possível chegar ao final do processo. Nesse sentido, somente por meio 

dos embargos à execução fiscal é que a ilegitimidade material, ou a 

inexistência da própria dívida, poderão ser provadas. Portanto, há 

direito de ação sem sujeito material, que só será confirmado no curso 

do processo – ou seja, quando já se reconheceu a legitimidade 

processual; 

7)O art. 203, do Código Tributário Nacional, que também trata de 

direito processual, impõe a nulidade da inscrição e do processo de 

cobrança se qualquer dos requisitos do art. 202 – no caso, a indicação 

dos devedores e dos co-responsáveis – não estiver presente, e a 

certidão não for substituída até decisão de primeira instância (neste 

                                                           
84 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Editora 

Noeses, 2005, pp. 172. 
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caso, devolvendo-se ao executado o prazo para defesa da parte 

modificada).85 
 

Neste sentido segue decisão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça86, que 

alude sobre a importância de se provar a responsabilidade do administrador através do 

processo administrativo, assegurando o devido processo legal e ampla defesa. 

Em face do apresentado, mesmo com posição jurisprudencial diversa, é evidente a 

necessidade por parte do fisco de constituir título executivo para que assim possa ingressar 

com pedido de execução contra o administrador, evitando assim, com que o processo de 

execução venha a ser anulado. 

 

3.3.7.  Lei complementar n. 123/2006, alterada pela lei complementar n. 147/2014 

 

                                                           
85 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Editora 

Noeses, 2005, pp. 171/172. 
86 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988.TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. CDA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NOME DO EXECUTADO NA  CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA - CDA. CO-RESPONSÁVEL REDIRECIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

RESPONSABILIDADE. MATÉRIA APRECIADA SOB ORITO DO ART. 543-C, DO CPC. (RESP 

1.104.900/ES, DJE 01.04.2009) RESOLUÇÃO STJ 8/2008.1. A responsabilidade patrimonial secundária do 

sócio, na jurisprudência do Egrégio STJ, funda-se na regra de que o redirecionamento da execução fiscal, e 

seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que 

este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular 

da empresa. 2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 702.232/RS, da 

relatoria do E. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, a Primeira Seção desta Corte Superior 

assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi 

requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns 

dos requisitos do art. 135, do CTN; b) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, 

infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; c) constando o nome do 

sócio-gerente como co-responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA cabe a ele o ônus de provar 

a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a 

pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção 

relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3.º da Lei n.º 6.830/80.3. 

Consectariamente, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, representativo da 

controvérsia, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, reafirmou referido entendimento, no 

sentido de que, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da 

CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no 

art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 

social ou estatutos'." (Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01.04.2009).4. Recurso especial desprovido. (STJ - 

REsp: 1182462 AM 2010/0032100-7, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 

25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/12/2010) Disponível em: < 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19128723/recurso-especial-resp-1182462-am-2010-0032100-

7/inteiro-teor-19128724>. Acesso em: 18/04/2017. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19128723/recurso-especial-resp-1182462-am-2010-0032100-7/inteiro-teor-19128724
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19128723/recurso-especial-resp-1182462-am-2010-0032100-7/inteiro-teor-19128724


40 
 

 

Ponto importante a se destacar sobre respectivo estudo, é a respeito do art. 78, §§ 

3° e 4° da Lei Complementar n. 123/2006, o qual menciona a responsabilidade dos sócios e 

administradores das microempresas e empresas de pequeno porte. 

Todavia, o artigo supracitado teve sua redação alterada e revogada pela Lei 

Complementar n. 147/2014. De acordo com a atual lei complementar, não há possibilidade 

das microempresas e empresas de pequeno porte darem baixa nos registros dos órgãos 

públicos uma vez que, possuam débitos tributários, taxas ou multas. 

Outrossim, é pertinente a menção do art. 9° da Lei Complementar n° 147/2014 

que apesar da redação ser semelhante houve pequenas alterações como pode-se ver: 

Art. 9° da Lei Complementar 123/2006: 

O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), 

referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido 

no registro empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três) âmbitos de 

governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações 

tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do 

empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de 

empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do 

empresário, dos sócios ou administradores por tais obrigações, apuradas 

antes ou após o ato de extinção.87 

 

Art. 9° da Lei Complementar 147/2014 

O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), 

referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 

(três)  âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade 

de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou 

acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores 

ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do 

empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais 

obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.88 

 

Diante da redação dos dois dispositivos é possível ver que a nova lei 

complementar não trouxe muitas mudanças expressivas, uma vez que, possibilita uma 

maior interpretação jurídica do dispositivo, a respeito da responsabilidade dos sócios e 

administradores. Neste sentido, é que pode-se analisar que com a revogação do dispositivo 

legal, é que as microempresas ou empresa de pequeno porte para ser extintas não faz 

menção a necessidade da apresentação da certidão negativa de tributos. 

                                                           
87 BRASIL. Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto nacional da 

Microempresa e da Empresa de pequeno porte. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm>. Acesso em: 20/04/2017. 
88 BRASIL. Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014. Altera a Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm>. Acesso 

em: 20/04/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm
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Outra observação pertinente, é a percepção da criação dos dispositivos por lei 

complementar, ou seja, passa a compor o corpo do sistema tributário nacional, no que 

tange a responsabilidade tributária. 

Mas, em que pese o legislador tenha utilizado nesses dispositivos legais 

expressões como responsabilidade solidária de titulares, sócios e 

administradores de microempresas e empresas de pequeno porte, tais 

dispositivos configuram regras de responsabilidade prevista no caput do 

art. 134 do Código Tributário Nacional.89 

 

Logo, o administrador ou sócio que promover a extinção da microempresa ou 

empresa de pequeno porte sem tomar as devidas precauções, poderão vir a ser 

responsabilizados subsidiariamente pela falta de pagamento dos devidos tributos, não 

havendo o que se falar, da responsabilidade da pessoa jurídica, está que foi extinta. 

Seguindo doutrina de Eduardo Garcia de Lima, os sócios e administradores 

quando fala-se em microempresas e empresas de pequeno porte, em face de dívidas 

tributarias, são: 

 

a) a pessoa jurídica solve completamente suas obrigações, hipótese em 

que não se discute responsabilidade tributária; 

b) a pessoa jurídica continua suas atividades, hipótese em que ela própria 

responde pelos tributos, não se cogitando de responsabilidade solidária e 

nem subsidiária de sócios e administradores, admitindo-se apenas a 

responsabilidade pessoal do administrador, se configurada algumas das 

hipóteses previstas no art. 135, do Código Tributário Nacional, em caso 

de ato com excesso de poderes, infração da lei ou do contrato social; 

c) a pessoa jurídica não é extinta, mas encerra suas atividades, o que 

configura extinção irregular da sociedade, hipótese em que o 

administrador, e não os sócios, responde pessoalmente, com fundamento 

no art. 135 do Código Tributário Nacional (trata-se de ato contrário à lei e 

ao contrato social).90 
 

Por fim, o legislador entendeu que extinta a sociedade, não cabe mais a sua 

responsabilização tributária, devendo recair a responsabilidade subsidiária, em face dos 

sócios e administradores, desde que façam parte de microempresas ou empresas de 

pequeno porte. 

 

4.  PROJETO DE LEI DO SENADO N° 545, DE 2011 

 

                                                           
89 LIMA, Eduardo Garcia de. Responsabilidade tributária dos sócios e administradores na sociedade 

limitada / Eduardo Garcia de Lima. – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 143. 
90 LIMA, Eduardo Garcia de. Responsabilidade tributária dos sócios e administradores na sociedade 

limitada / Eduardo Garcia de Lima. – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 145. 
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O Projeto de Lei do Senado n° 545, de 201191encontra-se em tramitação no 

senado federal para sua futura promulgação, está por sua vez, sendo o núcleo principal do 

estudo até aqui desenvolvido. Assim sendo, será abordado de forma específica  a 

responsabilidade dos sócios e administradores conforme o respectivo projeto de lei, 

relativo ao seu patrimônio pessoal. 

Neste sentido, é pertinente perquirir se há possibilidade de compatibilidade com o 

ordenamento jurídico vigente o art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993, o qual é fundamentado 

para declarar nulas as obrigações dos sócios das sociedades limitadas. 

Neste sentido, o dispositivo supracitado foi declarado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, fundamentando-se no art. 146, III, da Constituição Federal. O 

referido dispositivo legal se refere a competência reservada a lei complementar, assim é 

que, a egrégia corte entendeu que houve violação de competência da matéria que é 

reservada à lei complementar, caracterizando a inconstitucionalidade formal. 

Relevante para o objeto do estudo presente é a inconstitucionalidade material 

citada no acórdão:  

porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os 

patrimônios das pessoas físicas e jurídicas, o que, além de impor 

desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, 

descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe 

a iniciativa privada, afrontando os arts. 5°, inciso XIII, e 170, parágrafo 

único, da Constituição.92 

 

Expressa também o acórdão, a violação dos princípios constitucionais, uma vez 

que, não há como definir claramente quando o patrimônio do sócio será atingido por 

dívidas da sociedade limitada. Neste sentido, é que a “Teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica” ter a função de impedir a atuação fraudulente por parte do sócio ou 

administrador com poder de gestão, devendo apenas suspender “os efeitos patrimoniais do 

contrato social de forma a sancionar aqueles sócios que deturparem o objeto socieal da 

sociedade”.93 

                                                           
91 Declara nulas as obrigações do sócio de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade limitada 

inscritas na Dívida Ativa da União com fundamento no revogado art. 13 da Lei n° 8.620, de 5 de janeiro de 

1993, em desacordo com o Código Tributário Nacional. 

(https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102016) 
92 BRASIL. PROJETO DE LEI DO SENADO N° 545, DE 2011. https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=612779&disposition=inline acesso em 28/06/2017 
93 DIREITO EMPRESARIAL II, XXV CONGRESSO DO CONPEDI – CURITIBA. Disponível em: < 
http://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/s724w721/E5anrMr39R2y37FE.pdf>  Acessso em: 

17/08/2017. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=612779&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=612779&disposition=inline
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Para tanto, cabe citar importante decisão do Supremo Tribunal Federal relevante 

para compreensão do tema: 

 

É que impor confusão entre os patrimônios da pessoa jurídica e da pessoa 

física no bojo de sociedade EM QUE, POR DEFINIÇÃO, A 

RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS É LIMITADA, COMPROMETE 

UM DOS FUNDAMENTOS DO DIREITO DE EMPRESA, 

CONSUBSTANCIADO NA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 

LIVRE INICIATIVA, entre cujos conteúdos está a possibilidade de 

constituir sociedade para o exercício de atividade econômica e partilha 

dos resultados, em conformidade com os tipos societários disciplinados 

por lei,  o que envolve um regime de comprometimento patrimonial 

previamente disciplinado E QUE DELIMITA O RISCO DA 

ATIVIDADE ECONÔMICA. A GARANTIA DOS CREDORES, 

FRENTE AO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, ESTÁ NO 

CAPITAL E NO PATRIMÔNIO SOCIAIS. Daí a referência, pela 

doutrina, inclusive, ao princípio da “intangibilidade do capital social”, a 

impor que este não pode ser reduzido ou distribuído em detrimento dos 

credores.94 
 

Para tanto, será analisado as razões para que o art. 13, da Lei n° 8.620, de 1993 foi 

expressamente revogado pelo legislador, observando também se a inconstitucionalidade do 

dispositivo terá efeitos retroativos preservando a equidade e a segurança jurídica do 

patrimônio dos sócios da sociedade limitada. 

 

4.1. Compatibilidade ou incompatibilidade com o sistema tributário de acordo com 

o art. 13 da lei n° 8.620, de 1993 

 

Resta analisar a responsabilidade tributária dos sócios e administradores 

dassociedades limitadas conforme o art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993, que expressa: “O 

titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada 

respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos juntos à Seguridade 

Social.” 

De acordo, com a leitura do respectivo dispositivo, pode-se perceber a falta de 

segurança jurídica trazida em seu caput, pois os titulares, podendo ser os sócios ou 

administradores da sociedade limitada, terão seus bens patrimoniais particulares serem 

                                                           
94 (STF - RE: 562276 PR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 03/11/2010, Tribunal Pleno, 
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atingidos pelos débitos tributários da Seguridade Social. Tal dispositivo, passou a fazer 

parte do ordenamento jurídico, por lei ordinária. 

De acordo com exposto, que resta saber se o dispositivo legal supracitado é 

compatível com ordenamento jurídico vigente, de forma mais aprofundada, com o sistema 

tributário. 

Como estudado anteriormente neste trabalho, é que as sociedades limitadas 

possuem como principal característica, a responsabilidade limitada de seus sócios, sendo 

está, grande responsável pelo crescimento deste seguimento societário. Nesta lógica, como 

já aludido anteriormente, é que a responsabilidade dos sócios da sociedade limitada 

encontra-se protegida pelo art. 1.052 do Código Civil, só cabendo a responsabilização 

solidária pela integralização do capital social. 

Neste sentido, que pode-se fazer a análise entre os dois dispositivos tendo como 

resultado, redações contraditórias. O art. 13, da lei 8.620, de 1993 aludi sobre a pertinência 

da responsabilidade solidária em face dos bens pessoais, em contra partida, o art. 1.052 do 

Código Civil, entende que só são responsáveis os sócios pelo restrito valor de suas cotas, 

só devendo responder de forma solidária pelo total integralizado do capital social. 

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é pertinente 

mencionar duas ações diretas de inconstitucionalidade em face do art. 13, da lei 8.620, 

de1993, que são: ADI n. 3.64295 e ADI n. 3.67296, ambas tendo como relator o Ministro 

Cezar Peluzo. Assim sendo, tanto a primeira quanto a segunda, foram julgada sem 

resolução de mérito pela perda do objeto.Todavia, o posicionamento do Procurador- Geral 

da República foi pela improcedência de ambos os pedidos. 

                                                           
95 DECISÃO: Tendo em vista a superveniência da Lei nº 11.941/2009, cujo artigo 79, inciso VII, torna 

prejudicado o pedido formulado na inicial, extingo o processo, sem julgamento do mérito, por perda de 

objeto (art. 267, VI, do CPC), e nos termos de assentada jurisprudência da Corte (ADI nº 221/DF, Rel. Min. 

MOREIRA ALVES. DJ de 22.10.1993; ADI nº 1910/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. DJ de 

27.02.2004; ADI nº 1445/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. DJ de 29.04.2005; ADI nº 254/GO, Rel. Min. 

MAURÍCIO CORREA, DJ de 05.12.2003). Oportunamente, arquivem-se. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=338822> Acesso em: 17/04/2017. 
96 DECISÃO: 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela 

Confederação Nacional da Indústria - CNI, com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade das 

expressões “e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada” e “os acionistas 

controladores”, ambas previstas noart. 13, caput e parágrafo único, da Lei n° 8620, de 1993.(...) Do exposto, 

em razão da perda superveniente do objeto da causa, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 267, VI, do CPC, e artigo 21, IX, do RISTF. Oportunamente, arquivem-se os autos. 

Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=532666> Acesso em 

17/04/2017. 
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4.2.  Natureza jurídica das contribuições para seguridade social 

 

Entende-se oportuno para o atinente trabalho, determinar a natureza jurídica da 

seguridade social em conformidade com o art. 13, da lei 8.620, de 1993. De acordo com 

Eduardo Garcia de Lima, aludi em sua doutrina sobre a importância do entendimento da 

natureza jurídica, esta, sendo “a identificação da natureza jurídica das ditas contribuições 

permite identificar o regime jurídico a que elas estão submetidas.”97 

A Seguridade Social, está expressa no art. 194 da Constituição Federal, depreende 

uma ação conjunta do poder público com a sociedade para assegurar os direitos referentes 

a saúde, previdência e assistência social. 

Igualmente, ainda a respeito da Seguridade Social é que no art. 195 da 

Constituição Federal encontra-se o rol para seu financiamento por meio das contribuições 

exercidas conjuntamente com a União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

bem como os demais expressos em seus incisos. 

 

[...] as contribuições de seguridade social caracterizam-se também, por 

força de dispositivo da própria Constituição Federal, pela destinação. Elas 

são o instrumento pelo qual a sociedade financia diretamente a 

seguridade social, nos termos do art. 195 da Carta Magna.98 

 

O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto a natureza jurídica da 

Seguridade Social, sendo, “ as contribuições, inclusive as previdenciárias, tem natureza 

tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição.”99 

 

São contribuições sociais aquelas que a União pode instituir com 

fundamento nos arts. 149 e 195, da Constituição Federal, e ainda as que 

estejam previstas em dispositivos específicos da Constituição, que 

eventualmente não tenham características de nenhuma das espécies 

previstas nos arts. 149 e 195, e cuja existência, assim, decorre de previsão 

constitucional específica.100 

 

                                                           
97 LIMA, Eduardo Garcia de. Responsabilidade tributária dos sócios e administradores na sociedade 

limitada / Eduardo Garcia de Lima. – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2008, p. 151. 
98 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Editora Atlas, 

2004 vol. I, pp. 136/137. 
99 (STF - RE: 556664 RS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 12/06/2008, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO) Disponível em: < 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=561617> Acesso em: 17/04/2017. 
100 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Editora Atlas, 
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Desta maneira, é de simples constatação que não há dúvidas quanto a natureza 

tributária das contribuições sociais. 

De acordo com a doutrina, a classificação das espécies tributárias são divididas 

em três correntes, são elas: dicotômica, tricotômica, quadripartida e quinqüipartida. Dentro 

do ordenamento jurídico a classificação do tributo possui significativa divergência 

doutrinária. 

Encontra-se na doutrina de Eduardo Garcia de Lima menção a respeito da 

classificação das espécies de tributo, seguindo entendimento de Roque Antonio Carraza, 

Luciano Amaro e José Eduardo Soares Melo, que explicita: 

 

Há, dentre outros, os defensores do critério tricotômico (ou concepção 

tripartite), para a qual o tributo é gênero, do qual o imposto, a taxa e a 

contribuição de melhorias são espécies; há os defensores de uma visão 

quadripartida, para a qual os tributos são divididos em quatro espécies, 

que são impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios; há 

os defensores de uma visão quinqüipartida, que vêm os tributos divididos 

em cinco espécies, sendo elas impostos, taxas, contribuições de melhoria, 

contribuições e empréstimos compulsórios.101 

 

Cabe ressaltar o trecho da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio Mello, 

onde faz menção ao julgamento do recurso extraordinário n° 138.284-8/CE, onde o 

Ministro Carlos Velloso cita em seu voto, algumas espécies tributárias. 

 

As diversas espécies tributárias, determinadas pela hipótese de incidência ou 

pelo fato gerador da respectiva obrigação (CTN, art. 4°), são as seguintes: a) os 

impostos (CF, arts. 145, inciso I, 153, 154, 155 e 156); b) as taxas (CF, art. 

145, inciso II); c) as contribuições, que podem ser assim classificadas: c.1. de 

melhoria (CF, art. 145, inciso III); c.2. parafiscais (CF, art. 149), que são; c2.1. 

sociais, c.2.1.1. de seguridade social (CF, art. 195, incisos I, II, III), c.2.1.2. 

outras seguridades social (CF, art. 195, §4°), c.2.1.3. sociais gerais (o FGTS, o 

salário-educação, CF, art. 212, §5°, contribuições para o SESI, SENAI, 

SENAC, CF, art. 240); c.3. especiais: c.3.1. de intervenção no domínio 

econômico (CF, art. 149) e c.3.2. corporativas (CF, art. 149). Constituem, 

ainda, espécie tributária: d) os empréstimos compulsórios (CF, art. 148). 102 
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Neste sentido, é importante para o respectivo trabalho a compreensão segundo 

Eduardo Garcia de Lima, que “ basta a certeza de que as contribuições sociais, destinadas à 

seguridade social, tem natureza tributária, ainda que tais contribuições revistam-se da 

parafiscalidade.”103 

De acordo com a doutrina do ilustre Geraldo Ataliba, sobre parafiscalidade é que 

“a lei atribuir a titularidade de tributos a pessoas diversas do estado, que os arrecadam em 

benefício das próprias finalidades.”104 

Por fim, diante do exposto é que pode-se concluir que seja qual for o tipo de 

contribuição social, esta terá seu caráter de natureza tributária. 

 

4.3. Responsabilidade tributária por contribuição para seguridade social. 

Quanto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 13 da lei n° 8.620, de 

1993 

 

Cabe perquirir nesta parte do respectivo trabalho, se o art. 13 da Lei n° 8.620, de 

1993, possui compatibilidade para pertencer ao ordenamento jurídico vigente, ainda que 

tenha sido criado por meio de lei ordinária. 

Sabe-se que o referido dispositivo, possui em sua redação norma de 

responsabilidade tributária. Neste sentido, Eduardo Garcia de Lima em sua obra, questiona 

se “ há limite para o legislador ordinário estabelecer tal responsabilidade?”105 

Desta forma, como mencionado anteriormente neste trabalho, a ação direta de 

inconstitucionalidade n° 3.672-6/600, defende a constitucionalidade do dispositivo legal o 

parecer do Procurador-Geral da República. Importante, extrair da sua alegação o trecho 

referente a menção da expressão “lei ordinária”, uma vez que o respectivo trabalho busca a 

defesa a respeito de matéria tributária, ser elaborado somente por lei complementar.  

Neste sentido, o Procurador-Geral da República Antonio Fernando Barros e Silva, 

defende que “ Além da constatação de que a matéria referente à responsabilidade passiva 
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tributária, assim como a disciplina acerca da solidariedade tributária, devem constar em 

texto de lei ordinária, no caso das contribuições sociais(...)”106. 

Respeitando o posicionamento do parecer do Procurador-Geral da República, é 

sabido dentro da seara jurídica que não se pode criar regras de matéria tributária por meio 

de lei ordinária, assim sendo, o art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993 não possui compatibilidade 

com o Código Tributário, pois se trata de regra de estrutura. 

Com isso, é que o Código Tributário Nacional determina  pela regra estrutural as 

possibilidades de criação de regras cuja matéria seja de responsabilidade tributária. 

Encontra-se também na Constituição Federal, a fundamentação legal sobre matéria 

tributária conforme o art. 146, inciso III, “c”, dispõe que “ cabe à lei complementar 

estabelecer normas gerais em matéria tributária”. Ainda nesta linda de considerações, 

Eduardo Garcia de Lima cita em sua obra que: 

 

O Código Tributário Nacional, aliás, embora decorrente de lei ordinária, 

foi recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar, como 

se vê no art. 34. §5°, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, configurando a estrutura infra-constitucional do sistema 

tributário.”107 

 

Nessa lógica, o mesmo autor afirma que: 

[...]normas gerais são regras de estrutura, que, se insiste, ou estão na 

Constituição Federal ou exigem instituição via de lei complementar, 

diferentemente das regras de conduta, que são estabelecidas via de lei 

ordinária. E regra de solidariedade de sócios de sociedade limitada, de 

natureza tributária, é regra de estrutura, e não de conduta.108 

 

Logo, a matéria referida no art. 13, da Lei 8.620, de 1993, não tem 

compatibilidade com o ordenamento jurídico, pois a responsabilidade tributária cuida da 

regra de estrutura. Seguindo este entendimento, é que chega-se a conclusão de que o 

legislador ordinário só poderá legislar quando a matéria tributária possuir regra de conduta. 

Ressalta em sua obra Eduardo Garcia de Lima que, não se pode confundir a figura 

do responsável expressa no art. 121, inciso II, do Código Tributário Nacional, com as dos 
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arts. 124, 128 e seguintes do mesmo código. Alega em sua doutrina que “ a figura prevista 

no art. 121, inciso II, do Código Tributário Nacional, embora nominada responsável, trata-

se do substituto tributário.”109 

Importante frisar que é a Constituição Federal o alicerce essencial do 

ordenamento jurídico, pois a mesma limita a atuação do legislador ordinário com relação 

as regras de conduta. Desta maneira, não a o que se falar quando se trata de 

responsabilidade  solidária ser instituida por meio de lei ordinária, visto que caracterizaria 

uma inconstitucional delegação de competência. 

Portanto, em se tratando do sistema tributário, o art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993, 

conforme a Constituição Federal o legislador ordinário não possui competência para 

legislar norma geral, pois como mencionado anteriormente, tal competência é privativa de 

lei complementar Neste sentido é que o referido artigo supracitado, encontra-se em 

desconformidade com o Código Tributário Nacional, caso contrário, violaria o princípio da 

segurança jurídica, este que será objeto de estudo a seguir. 

 

4.4. Incompatibilidade do art. 13 n° 8.620, de 1993 versus princípios 

constitucionais 

 

Tema importante para o referido trabalho é a importância de ser respeitados os 

princípios constitucionais que envolve o estudo em comento, assim sendo, os princípios 

norteadores que garanta a segurança jurídica em face da responsabilidade dos sócios da 

sociedade limitada. 

Nesta lógica, cabe a Constituição Federal limitar a atuação do legislador, posto 

que, a mesma confere competência singular a União, Estados e Distrito Federal, e 

municípios, assegura também, a inviolabilidade de competência de um ente federativoem 

face de outro. 

Dessa forma, Eduardo Garcia de Lima110 afirma que se reconhecer  a competência 

da União Federal, legislar através de lei ordinária matéria referente a regra sobre 

solidariedade tributária, expresso conforme o art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993, consoante o 

princípio federativo, poderá os demais entes federativos legislar da mesma forma. 
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Logo, se todos os entes federativos possuir competência para elaborar regras de 

responsabilidade tributária, ocorrerá usurpação de competência ocasionando violação do 

princípio da segurança jurpidica. Ora pois, não restará para o sócio da sociedade limitada a 

segurança necessária para que possa constituir uma sociedade sem que seu patrimônio 

venha a ser atingido. 

Para tornar o entendimento mais claso, tem-se a exemplo a pessoa natural que 

constitui uma sociedade limitada em âmbito nacional para garantir a inviolabilidade do seu 

patrimônio pessoal. Por sua vez, o sócio quer negociar um bem pessoal, contudo para que 

possa concretizar tal ato, o mesmo deverá garantir a certidão negativa de tributos, pois, se 

cada ente federativo for competente regular matéria de responsabilidade tributária, o 

adquirente do bem não possuirá segurança jurídica alguma. 

Consoante ao exemplo citado, Eduardo Garcia de Lima em sua doutrina afirma 

que, “reconhecer que ao legislador ordinário de cada ente federado é permitido traçar 

regras de responsabilidade ilimitada por tributos devidos por sociedades limitadas implica 

tornar letra morta”111. 

Reforça tal posicionamento a respeito da limitação do patrimônio pessoal do sócio 

o princípio da separação patrimonial, consagrou-se inicialmente no Código Civil de 1916, 

e figura-se presente atualmente no art. 1.052 do Código Civil. Outro princípio violado pelo 

art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993, princípio da livre iniciativa. 

De acordo com o ordenamento jurídico vigente, entende-se pertinente que o 

Código Tributário Nacional possui validade no que tange a regra de estrutura, logo a 

matéria de responsabilidade tributária encontra-se reservada a lei complementar, conforme 

expresso na Constituição Federal. 

Ademais, no que pese sobre a responsabilidade dos sócios da sociedade limitada, 

não encontra-se dentro do ordenamento jurídico ou doutrinário, a responsabilização do 

sócio que não gere o fato imponível, logo, o mesmo não pode ser alcançado na 

circunstância de responsável tributário. 

Sobre esta situação, afirma Maria Rita Ferragut em sua doutrina sobre a 

inconstitucionalidade do art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993, que: 

A inconstitucionalidade dessa prescrição parece-nos clara, já que o direito à 

propriedade e à liberdade não podem ser excepcionados de forma que aquele que 

não praticou o fato jurídico e nem um fato ilícito passível de repreensão, deva 
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pagar tributos por conta de fatos-signos presuntivos  de riqueza praticados por 

outrem, A cobrança é confiscatória.112 

 

A jurisprudência é pacífica sobre tal posicionamento, conforme julgado do 

Superior Tribunal de Justiça113, defendendo a tese de que o sócio que não possui atribuição 

de gestão, não pode ser responsável pelo fato imponível que não praticou. 

Por fim, a investigação analisada encontra-se tanto na  jurisprudência quanto na 

doutrina é favorável quanto a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993. Em 

virtude do mencionado, torna-se evidente a incompatibilização do respectivo dispositivo, 

com relação ao ordenamento jurídico, que compõe o sistema tributário nacional. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante todo o exposto, o respectivo trabalho teve o objetivo de analisar a 

responsabilidade dos sócios e administradores da sociedade limitada, conforme o art. 13 da 

Lei 8.620, de 1993, que encontra-se em tramitação no Projeto de Lei do Senado n° 545, de 

2011. 

Importante salientar, é que a Consituição Federal norteia a incidência da atividade 

de tributar exercida pelo Estado, todavia, esta deve respeitar os limites impostos pela Carta 

Magna para se evitar os excessos e abusos. 

Neste sentido, é que deve-se respeitar os princípios particulares que cercam o 

ordenamento jurídico tributário, como mencionado no capítulo 2 deste trabalho. Desta 

maneira o empreendedor que tiver vontade para constituir uma sociedade limitada, 

encontrar-se-á seguro para investir seu capital. 

Como consequência dessa segurança, o cenário econômico tende a se desenvolver 

cada vez mais. Outro fator, não menos importante, é pelo fato de ser menos burocratizado 

para o particular constituir uma sociedade limitada. 

Assim sendo, diante da investigação pela seara doutrinária e jurisprudencial, fica 

claro a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620, de 1993, com o ordenamento jurídico, 

no caso explorado, o sistema tributário. Ora, de acordo com a interpretação da lei, matéria 

referente a responsabilidade tributária dos sócios da sociedade limitada é privativa de lei 

complementar e não por lei ordinária como fez o legislador quando criou tal lei. 

Relevante saber que o respectivo dispositivo supracitado, ainda que revogado pelo 

art. 1.052 do Código Civil, desde seu nascimento era conflitante com o ordenamento 

jurídico vigente, ocasionando a insegurança jurídica do instituto no sistema tributário. 

Dinte do averiguado, é cristalino o entendimento de que o simples 

inadimplemento de tributo não deve gerar a responsabilidade do sócios administrador. Para 

que se efetive a responsabilidade tributária, esta deve ser comprovada por meio de  

processo administrativo. 

Por fim, a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620, de 1993, a meu ver é 

extremamente pertinente para garantir a segurança jurídica e econômica no cenário 

nacional, Pois não cabe a responsabilizalçao pessoal patrimonial dos sócisos de uma 

sociedade limitada, os bens que não fazem parte do montante investido. 
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Concluso é a respeito da responsabilidade tributária dos sócios sob a pessoa 

jurídica constituida na forma de sociedade limitada que só deve ocorrer se o nome do sócio 

ou administrador estiver contido na certidão de dívida ativa. Pois, só desta maneira que o 

patrimônio dos sócios deverá ser atingido, através da execução fiscal. Ademais, para 

preservar a equidade e os princípios jurídicos quanto a inconstitucionalidade do art. 13 da 

Lei n° 8.620, de 1993, é que seus efeitos deverão ser retroativos, atingindo todos os sócios 

e administradores das sociedades limitadas. 
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