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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos.  

Primeiro, na abertura dos nossos trabalhos, queria justificar a ausência do 
Professor. Schoueri... justificar a ausência do Professor Schoueri, que está no 
exterior, e fazer menção ao lançamento, concretizado agora, do livro em 
homenagem ao Professor Gerd, coordenado pelo Professor Schoueri e Bianco, e 
organizado por Leonardo Freitas de Moraes e Castro, Paulo César Teixeira 
Duarte Filho, com a apresentação do Professor Alcides Jorge Costa.  
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O livro, realmente – até eu sabendo dele – me surpreendeu; não pela 
apresentação física, que é sempre muito boa da Quartier Latin, mas pelo 
conteúdo. Conteúdo de alguns autores especialíssimos e o material tratado, os 
assuntos tratados.  

Quero congratular, portanto, o lançamento – João, que está presente aqui da 
coordenação – e, novamente, mencionar a justiça e a alegria da homenagem ao 
nosso Professor Gerd.  

O livro vai estar disponível na Biblioteca em breve, né? Por enquanto, esse aqui 
é emprestado pelo Viktor para apresentação, mas logo menos estará em nossa 
Biblioteca para consulta.  

Acaba de chegar o nosso homenageado. 

Prof. Gerd, estou falando em referência ao lançamento de ontem. Foi um 
lançamento muito agradável. Todos os lançamentos, a gente vai e encontra um 
monte de amigos, gente conhecida, alguns que a gente não vê há bastante 
tempo. Mas esse foi mesmo especial, devido às características e à amizade que 
o Prof. Gerd desperta em todos – foi um momento muito alegre. Parabéns, 
Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Muito obrigado. Eu queria fazer uma referência 
para aqueles que contribuiram, porque, olha, o peso do livro é exatamente 
pelos artigos que, aliás, excelentes, tem temas muito interessantes e 
instigantes. Nós temos uma expectativa que seja um grande que seja um 
sucesso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma comunicação?  

Então, vamos à pauta, que está reduzida aos assuntos permanentes, não? O 
novo CPC e a Lei n. 13.254, de 13 de janeiro de 2016. 

Sobre a Lei 13.254/16, há dois grupos aí tentando convencer o governo, as 
mais altas esferas – agora o governo permanente do Presidente Michel Temer – 
a reconhecer o não alcance das normas aos bens consumidos. E eu sempre 
coloco esta dúvida, mas o que que isso significa? Suponha que a Receita 
Federal diga, ou o presidente da República por decreto, diga: “Não, os bens 
consumidos não estão na Lei 13.254/16”. O que alguém ganha com isso? Antes 
da Lei 13.254/16, alguém estava sujeito a alguma sanção criminal, já tendo 
consumido o bem. Então, a Lei 13.254/16, atingindo bens consumidos, na 
verdade, não criou uma obrigação, ela na verdade abriu uma possibilidade da 
pessoa se safar de uma sanção criminal. Não quero, aqui, discutir se o Imposto 
de Renda está sendo cobrado é Imposto de Renda, se é imposto sobre capital, 
se essa ficção de ocorrência de fato gerador é constitucional. Não, não estou 
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discutindo isso – eu acho que, no plano da discussão doutrinária teórica sobre 
o imposto, realmente, temos muito a discutir e já falamos no bastante aqui.  

Mas os efeitos de um pleito de exclusão dos bens consumidos, que não seja por 
via de reforma legislativa, que efeito benéfico produz e que efeito jurídico eficaz 
produz, não é? De modo que essa questão precisa ser devidamente pensada.  

Alguma comunicação sobre essa lei? Então, vamos em frente. 

Na ausência de pauta, nós vamos colocar dois assuntos aqui, rapidamente, 
para debate.  

Eu queria fazer menção a uma decisão do dia 15 de março de 2016 do Superior 
Tribunal de Justila, da 2ª Turma, relatado pelo Ministro Mauro Campbell 
Marques, a respeito de uma matéria muito discutida – já se tornou inclusive 
cansativa – que é a responsabilidade de sócios e diretores no encerramento 
irregular de pessoa jurídica. Matéria que já está resolvida na jurisprudência, 
mas que na prática, infelizmente, continua a trazer aborrecimentos e custos 
porque a Receita Federal e a Procuradoria não desiste, apesar de tudo, de 
continuar tentando cobrar de quem não deve.  

O que me chamou a atenção desta decisão - Agravo Regimental no Agravo em 
Recurso Especial n. 794.237-SP – é que a discussão foi travada em torno da 
teoria da desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do 
Código Civil. Infelizmente, como nós sabemos, os acórdãos do STJ não nos dão 
mais elementos de estudo – eu me lembro quando estava na Faculdade que nós 
estudávamos por acórdãos do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal 
de Recursos; eram verdadeiras lições de direito. Hoje, vemos a ementa, depois 
abrimos o voto, e só vemos transcrição de outras ementas, não é? Então, 
novamente, eu fiquei decepcionado com o presente acórdão - é um assunto 
sobre o qual eu tenho interesse, gosto de tratar, já escrevi sobre ele, será 
objeto, inclusive, de uma das questões do próximo Simpósio Nacional de 
Direito Tributário do Centro de Extensão Universitária – mas eu não encontrei 
nada de novo. Mas, de qualquer forma, algumas coisas importantes eu tirei, 
sim, das ementas.  

Uma delas é dizer que a criação teórica da pessoa jurídica foi um avanço que 
permitiu desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos 
riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim – aí, na 
sequência, ele passa a tratar do abuso.  

Mas é importante essa premissa que tantas vezes, nos nossos dias, é posta de 
lado – especialmente quando se fala em planejamento tributário – o papel da 
pessoa jurídica. O papel da empresa e da pessoa jurídica, porque a empresa 
poderia existir sem a pessoa jurídica; empresa, no caso de um empreendedor, 
poderia executar o empreendimento em seu nome pessoal, produzir empregos e 
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fazer gerar a economia, recolher tributos, não é? Mas a empresa, a pessoa 
jurídica, ela vem exatamente destacar essa atividade empresarial do 
patrimônio, protegendo o patrimônio do indivíduo, sem o que, talvez, ele não se 
aventurasse tanto, não é?  

De modo que é uma luta que a gente vê aí, dos Fiscos e das Procuradorias 
contra o princípio, praticamente, que está na origem da criação da pessoa 
jurídica. Eu achei interessante esta manifestação porque eu estou tirando de 
uma transcrição da Ministra Maria Isabel Gallotti, da 2a Seção do STJ. E, aí, 
ela prossegue dizendo que o abuso é exatamente quando, se tendo direito a 
essa proteção que a ficção da pessoa jurídica fornece ao patrimônio individual, 
você abusa desse direito; no exercício do direito, você abusa.  

Todo direito tem um limite, e todo direito é passivo de abuso quando for 
exercido. Essa é uma referência bastante expressiva na minha maneira de ver.  

E também contra a decisão que eu destaquei aqui, do Ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho – aí já entrando na teoria da desconsideração – ela tem a aplicação 
no domínio do direito obrigacional e se restringe aos casos em que a entidade, 
originariamente obrigada, deixa desempenhar a tempo e modo o dever jurídico 
assumido em decorrência ou em face de atos praticados por seus dirigentes, 
controladores ou acionistas, com desvio de finalidade, pelo que esses assumem 
a responsabilidade limitada pela solvência daquele mesmo dever.  

Bom, eu só faria um comentário adicional a esse respeito. Na verdade, a pessoa 
jurídica é a primeira vítima do abuso no exercício do direito de geri-la. Quando 
alguém abusa da personalidade jurídica desviando as suas funções, excedendo 
as suas funções ou, no caso do artigo 50, com a confusão patrimonial – que é 
muito comum nas pequenas empresas – na verdade, a pessoa jurídica é a 
primeira vítima não é o Fisco, não é nem o credor. O credor até pode saber que 
está havendo um ilícito praticado, mas a pessoa jurídica deve ser protegida 
antes de tudo. Porque, na verdade, a Teoria do Abuso protege exatamente o 
direito à personalidade jurídica e à autonomia patrimonial.  

Eu tenho umas dúvidas, não sei se a Mesa quer tratar desse assunto ou não, 
mas eu tenho algumas dúvidas sobre se nesse caso – ficando estritamente no 
artigo 50 do Código Civil – a responsabilidade é pessoal ou é conjunta. Porque 
lembremos que o artigo 50 diz que a decisão judicial pode estender a 
responsabilidade aos autores do abuso, aos dirigentes. O estender dá a ideia de 
que não é exclusiva a responsabilidade do autor – até que ele poderia vir, 
futuramente, a responder numa ação regressiva – mas, perante terceiros, 
parece que foi mantida a responsabilidade da pessoa jurídica. O que me parece 
um contrassenso bem semelhante ao que nós assistimos ontem no Senado. 
Mas, de qualquer forma, esse é um ponto sobre o qual eu tenho bastante 
dificuldade de concluir.  
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Se alguém quiser fazer alguma referência a isso. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria comentar. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: João, por favor. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria pegar o gancho do artigo 50 do Código 
Civil e colocar a seguinte questão: até que ponto o artigo 50 do Código Civil 
pode ser utilizado para fins de aplicação no âmbito do Direito Tributário? 
Porque existe o Código Civil – ele regula a relação de particulares – ele pode ser 
utilizado subsidiariamente nas relações do direito público também, 
eventualmente.  

Mas o problema é que o Código Tributário Nacional, nesse caso específico, ele 
tem norma própria. Então, até que ponto a gente pode buscar subsídios no 
Código Civil de uma matéria que está inteiramente, e expressamente, regulada 
pelo Código Tributário Nacional. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: João, eu acrescento, nesse ponto que você 
coloca bem, que a sujeição passiva é matéria de direito regulamentar.  

Se poderia tomar uma disposição da lei civil ordinária para tornar alguém 
responsável tributário? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu concordo 100% com o João, porque, 
realmente, o próprio artigo 50 do Código Civil é um equívoco. Por que? Porque 
a desconsideração, nós sabemos, é para tirar a personalidade jurídica e 
alcançar os sócios que se escondem, por algum motivo, atrás disso.  

Muito bem. Como o artigo 50 inclui os administradores? A responsabilidade do 
administrador não tem nada a ver com a desconsideração, inclusive porque – e 
aí, justamente, vem a sua observação – a responsabilidade do administrador 
está também disciplinada no Código Tributário.  

Então, eu acho que é uma confusão muito grande quanto à própria base. 
Agora, é lógico que tem hipóteses que se refletem no Direito Tributário. É claro. 
No momento que há, por exemplo, confusão patrimonial – mas precisa 
encontrar a solução no Direito Tributário. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, estando de acordo com os dois, eu queria 
arrematar o seguinte: se nós entendermos – como eu entendo e vários outros 
tributaristas entendem – que a responsabilidade do artigo 135 do Código 
Tributário Nacional é pessoal, não há colidência com o artigo 50 do Código 
Civil, desde que eu entenda que esse artigo 50 transfere a responsabilidade 
para o autor do abuso.  
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Volto à minha pergunta: quando a lei civil fala “estende”, ela exclui a 
responsabilidade da pessoa jurídica?  

De qualquer forma, na minha visão, não há um choque porque as hipóteses em 
que cabe a desconsideração são hipóteses que a responsabilidade é pessoal 
sim, pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional. Então, há uma conjunção, 
os pressupostos de incidência das duas normas são as mesmas. 

Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: A impressão que eu tenho é que as hipóteses do 
artigo 50 do Código Civil são mais amplas do que as hipóteses do artigo 135 do 
Código Tributário Nacional. Porque as hipóteses do artigo 135 são aquelas 
específicas. E me parece que o artigo 50 é um pouco mais amplo.  

Então, pode haver uma situação em que a situação de fato esteja enquadrada 
no artigo 50 do Código Civil, e não esteja enquadrada no artigo 135 do Código 
Tributário Nacional. Agora, está me fugindo um exemplo aqui, mas eu imagino 
que seja possível que aconteça uma situação como essa. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Quem está com o Código Tributário aberto? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Estou. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Quando é que incide o 135? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Aqui é que está, eu estava lendo exatamente isso.  

Sobre o artigo 135 do Código Tributário Nacional, o Supremo Tribunal Federal 
está tratando de forma um pouco mais adequada. Por quê? Porque ele diz: “São 
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
resultantes (...)”. Resultantes de quê? “(...) de atos praticados com excesso de 
poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto”.  

Um exemplo? Pelos diretores. Na verdade, neste caso, a própria pessoa jurídica 
é vítima do ato do diretor. O diretor faz a venda de um imóvel sem ter 
autorização dos sócios – limitada, precisa resolução, vende de qualquer jeito. 
Aí, tem uma série de impostos decorrentes desse ato irregular – conforme o 
caso até ilícito – e, aí, ele responde pessoalmente.  

Então, a situação é completamente diferente. Neste caso, não é só o Fisco, a 
própria pessoa jurídica é vítima de uma irregularidade. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer que, talvez, esteja discordando 
do João e do Prof. Gerd, porque eu vejo no artigo 135, do Código Tributário 
Nacional, uma abrangência suficiente para cobrir todas as hipóteses do artigo 
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50 do Código Civil, e mais ainda, porque o artigo 50 – se a minha memória não 
está falhando agora – é confusão patrimonial, desvio de finalidade. Alguém 
lembra? Tem um terceiro, né? Desvio de finalidade. 

Bom, essas duas hipóteses já são hipóteses em que o administrador age em 
excesso aos limites da sua gestão.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Confusão patrimonial nem tanto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Confusão patrimonial nem tanto?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu entendo que o objetivo do Código Tributário 
Nacional é – o Prof. Gerd disse – de responsabilizar os administradores por atos 
que teriam sido praticados, inclusive, com prejuízo à própria empresa.  

 

Então, tem, aí, uma aplicação também do artigo 50 do Código Civil? Tem, é 
difícil a gente dizer um exemplo prático – talvez essa é a maior dificuldade, 
quando se aplica um e não se aplica o outro. Como Ricardo acabou de soprar – 
é difícil, eu não consigo pensar num exemplo prático também.  

Mas falando em confusão patrimonial, eu não acho que a confusão patrimonial 
seja um ato praticado necessariamente pelos sócios e administradores. É um 
evento, é um fato, não é algo decorrente de um ato deliberadamente praticado 
pelo administrador. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu acho que, no plano das ideias – já que 
os fatos não se apresentam – eu admito que, em tese pelo menos, não são 
colidentes os positivos, e os casos em que eu consigo pensar cabem em um e 
no outro também. As situações fáticas que eu consigo pensar, eles cabem num 
e no outro.  

Então, por isso que eu ressalvo aqui, eu acho que não é tão importante, para o 
Direito Tributário, o artigo 50 do Código Civil. De qualquer forma, este artigo 
50, na minha visão, poderia ter um choque não quanto aos casos em que ele se 
aplica, mas a parte dispositiva, a responsabilidade é subsidiária e conjunta, 
aparentemente, no artigo 50 do Código Civil. E, no artigo 135 do Código 
Tributário Nacional, embora não seja isso que a jurisprudência diga, ela deve 
ser exclusiva e pessoal.  

Sr. Vinícius: Bom dia. Gostaria de mencionar apenas que o Superior Tribunal 
de Justiça entende que a dissolução irregular em matéria tributária – inclusive 
já é assunto sumulado – motiva o redirecionamento ante à aplicação do artigo 
135 do Código Tributário Nacional. Porque ele fala alguns dispositivos do 
Código Civil relacionados à obrigação do administrador de manter atualizada 
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as informações fiscais em registros. E, para aplicar o artigo 50 do Código Civil, 
ele entende que a dissolução irregular não motiva a aplicação do referido artigo 
50 porque não estariam caracterizados os requisitos do dispositivo, que seria o 
abuso da personalidade jurídica.  

Então, tem uma incoerência no posicionamento do STJ agindo dessa forma, 
porque, apesar de ter requisitos distintos, a finalidade seria mais ou menos a 
mesma, talvez até a diferença de edição – o Código Tributário é de 1966 e o 
Código Civil de 2002 – tenha causado isso. Mas a finalidade seria praticamente 
a mesma. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não sei se é a mesma – talvez esse exemplo 
prático que você trouxe, muito oportuno, serviu para a gente pensar na 
diferença.  

O artigo 50 do Código Civil é para abuso da personalidade jurídica. A ideia do 
referido artigo foi essa – tem outras aplicações, mas é para você usar a 
personalidade jurídica como meio de fraudar a responsabilidade e fazer o que a 
gente chama de homem de palha, espeta e não chega no patrimônio, não chega 
onde você quer chegar. Você usa a casca para aquilo que você não tenha o bem 
pretendido.  

No caso do artigo 135 do Código Tributário Nacional, não é isso. No caso do 
artigo 135, são ações dos sócios administradores com intuito de fraude. Mas 
pode ser de ocultação? Pode. Mas esse caso de dissolução irregular não é 
necessariamente uma fraude – ele não cumpriu com as regras para manter 
uma empresa ativa ou para encerrar uma empresa. Ele cometeu um delito de 
uma infração de solução irregular. Por conta dessa solução irregular, se aplica 
o artigo 135 e não o artigo 50. 

Sr. Vinícius: Com relação a isso, o artigo 135 do Código Tributário Nacional 
fala que os administradores, sócios, gerentes seriam responsáveis pelos 
tributos decorrentes de atos praticados nesse sentido – e a dissolução 
irregular, ela não gera nenhum tributo. Então, se a empresa tem uma série de 
débitos tributários e encerra as atividades, esses débitos são decorrentes de 
outros fatos geradores, e não da dissolução irregular em si.  

Então – eu acho que até me expressei mal – o método pelo qual o STJ usa os 
institutos, deveriam ser quitados da mesma forma, nesse aspecto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Só para pontuar aqui, ainda em relação ao 
Acórdão, ele não está tratando de matéria tributária, ele está tratando de uma 
demanda entre uma companhia pública e particular.  
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Mas o importante é que ele diz: “o encerramento das atividades ou dissolução, 
ainda que irregulares, não são causas, por si só, para desconsideração da 
personalidade jurídica”.  

Claro, não é uma das hipóteses do artigo 50 do Código Civil.  

Sr. Alexandre: Eu queria trazer uma frase para pensar. No de dissolução 
regular, uma empresa de consultoria foi se esvaziando no seu objeto – então, os 
sócios montaram outra empresa e aquela empresa tem dívidas fiscais... até por 
interpretação do STJ, criou-se um passivo fiscal que está em execução, 
penhora de faturamento deferido, então, 5%, há vários anos, tem feito... Os 
sócios não têm mais interesse, não têm mais objetivo que ela teria de 
consultoria de tal área, que não tem mais serviço inclusive. E ela, então, 
pretende a dissolução regular e pleiteia isso judicialmente.  

Eu pergunto à Mesa: o Juiz de Direito, decretando a dissolução da empresa, 
inclusive com os sócios já está cada um de um lado, nem estão mais sob o 
affectio societatis... Então, dissolvida essa empresa, poderá o juiz entender que 
mantém-se a penhora e, aí, os sócios responderiam pela dívida?  

Tem uma jurisprudência que eu li, eu não lembro se era STJ ou Tribunais 
Federais, que diz que a dissolução regular elide a responsabilidade dos sócios 
para todos os efeitos. Mas, nesse caso, há uma penhora vigente, então, a 
empresa é obrigada a manter um pequeno faturamento para fazer o depósito 
dos 5%, não importa quanto. Então, pergunto-lhes: e esse caso, na visão 
tributária, ss sócios serão responsáveis por sucessão, caso a dissolução seja 
decretada?  

Eu defendo que – obviamente, porque sou advogado –, nesse caso, vai se elidir, 
ela vai ser dissolvida, né? Eles não querem usar a lei que diz que pode dissolver 
sem CND e ficar responsável pessoalmente. Ninguém quer isso. Então, optou-
se pela dissolução judicial até porque tem o fato evidente, não é só o fato 
tributário, é o fato concreto, os sócios não são mais sócios.  

Eu queria ouvir a opinião de vocês.  

Sr. Fernando Mazagão: Bom dia, é Fernando Mazagão. Eu não sei se eu 
entendi direito a pergunta do Alexandre, mas acho que o caso seria do artigo 
134 do Código Tributário Nacional, seria responsabilidade solidária dos sócios 
conforme o último inciso deste artigo. Porque ele fala de liquidação da empresa 
– não tem a qualitativa se é irregular ou não. É só a impossibilidade de cobrar 
do contribuinte original, né? 

Sr. Cláudio: Bom dia. Só nesses casos de dissolução irregular, tem aqueles 
casos que o contribuinte vai e dissolve regularmente a sociedade, seja processo 
judicial ou o próprio administrativamente. Tem alguns acórdãos do STJ, não 
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são muitos, até porque essa situação não é muito comum, geralmente, fecham 
as portas e somente. Mas, nesses casos, como havendo o débito, o STJ entende 
que o procedimento correto para o cumprimento da lei é a decretação de 
autofalência, até porque você não tinha patrimônio suficiente para liquidar. 
Então, se o passivo é maior que o ativo, o procedimento correto previsto na lei 
seria a decretação de autofalência. Se o sócio não fez isso, ele está 
descumprindo a lei de alguma forma e, aí, atrairia a responsabilidade.  

Eu só vou fazer um comentário do assunto anterior, da questão da dissolução e 
da súmula do STJ. No meu entendimento, isso não é muito claro, mas tem 
alguns acórdãos que tratam essa situação de forma mais detalhada.  

Me parece que a situação da súmula não é uma questão de responsabilidade; 
é, sim, uma questão de inversão do ônus da prova. Então, presume-se, de 
alguma forma, por conta da dissolução irregular, que houve excesso de poderes 
e infração da lei. Nesse caso, o sócio já estava no polo passivo, tinha que 
comprovar que isso não ocorreu, que não houve o excesso, que não houve o 
desvio de finalidade.  

A questão não é de responsabilidade pura e simples, é uma questão de 
inversão do ônus da prova – tem alguns acórdãos que parecem deixar essa 
questão bem clara. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Obrigado. O Gerd queria falar? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho muito interessante essa questão da 
inversão da prova. Realmente, o artigo 135 do Código Tributário Nacional está 
justamente na responsabilidade dos sucessores, mas, logo em seguida, veio o 
Capítulo da Responsabilidade por Infrações – mas mesmo no artigo 135, nós 
tratamos de infrações, nós tratamos de excesso, infração de lei e etc.  

Então, não sei até que ponto, também em relação a isso, precisa haver 
exatamente a prova da intenção, precisa ter a prova pelo menos da culpa, não 
é? Eu acho que isso é muito importante.  

Agora, inverter a prova já é algo muito difícil muitas vezes – fazer a prova 
exatamente em contrário, fazer uma prova nesses casos. Mas, de qualquer 
maneira, eu acho que é algo que não pode ser automático, porque existem uma 
série de situações empresariais que, por algum motivo, até por problemas de 
registro, motivos "burocráticos", que fazem com que a sociedade não seja 
regularmente dissolvida. Mas, então, vamos deixar paralisada – simplesmente, 
fica inativa, apresenta as suas declarações, etc., etc., e quem sabe, até um dia, 
a situação do mercado, a situação entre os sócios muda e é reativada.  
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Então, é muito complexo sob o aspecto empresarial. Mas eu acho que a 
questão, aqui, precisa ter uma interpretação teleológica. Ou seja, qual a 
finalidade desse dispositivo e o que aconteceu na realidade?  

Então, eu acho muito importante. O que acho um absurdo é simplesmente 
porque consta o nome na certidão do registro na Junta Comercial e pá! – fazem 
a extensão do polo passivo. Então, eu acho que há muita leviandade nesse 
campo.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, só respondendo aquela questão do artigo 
135 do Código Tributário Nacional, eu concordo que aquele administrador pode 
não ser responsável pela ocorrência, pelo tributo na época da ocorrência do 
fato gerador. Mas, pelo o que eu estou entendendo dessa interpretação em 
relação à dissolução irregular, ao permitir a dissolução irregular, ele teria 
praticado infração à lei e, por conta desta infração à lei, ele assumiria a 
responsabilidade desta infração, que não necessariamente quer dizer que ele 
seja responsável por todo passivo tributário.  

Mas essa é a discussão: que ato ele praticou que o leva à responsabilidade do 
artigo 135 do Código Tributário nacional? A dissolução irregular. Então, ele 
assume daí a responsabilidade.  

De novo, eu não vejo a conexão com o artigo 50 do Código Civil, porque ele não 
fez isso para ocultar patrimônio. Encerrar empresa de forma irregular, você não 
está ocultando patrimônio, você não está usando a personalidade jurídica para 
eximir de pagar imposto. Eu não vejo essa conexão com o artigo 50. Talvez, 
tenha um exemplo de pertinência de um e não pertinência de outro. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, mas veja bem, o colega ali levantou um 
ponto baseado na dicção literal do artigo 135 do Código Tibutário Nacional, que 
ele é responsável pelos tributos decorrentes do ato praticado em excesso. E, na 
dissolução, ele disse corretamente que a dissolução em si não gera tributo, não 
é fato gerador. 

Está certo o que foi dito, mas me parece que a finalidade do artigo 135 do 
Código Tributário nacional, e a irregularidade que está aí – o prejuízo pelo 
cumprimento da obrigação tributária que daí decorre – é a frustração pela 
dissolução irregular de que o patrimônio da pessoa jurídica continua 
respondendo pela dívida que era dela. Está certo?  

Nesse caso, quando é que se dá uma dissolução irregular? Não é pura e 
simplesmente parar de trabalhar. A dissolução irregular é quando você dissolve 
a pessoa jurídica sem um processo de liquidação de ativos e passivo na forma 
da lei – você partilha o patrimônio entre os sócios: olha, está aí, você leva esse 
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carro, leva esse caixa”, certo? E os credores, deixa eles lá. Os devedores deixam 
eles lá de fora. Essa é a dissolução irregular.  

E, aí, você está, sim, usando o patrimônio; aí, que é a confusão patrimonial. 
Você está usando o patrimônio da pessoa jurídica pelos sócios, a proveito dos 
sócios, sem o formalismo e os requisitos legais.  

Não estou dizendo que todas as situações de dissolução irregular são caso de 
desconsideração da personalidade jurídica. O que eu estou dizendo é que as 
hipóteses podem perfeitamente se enquadrar no artigo 50 do Código Civil – não 
vejo choque entre os dispositivos.  

Quem pediu a palavra? Miguel. 

Sr. Miguel: Com relação ao artigo 135 do Código Tributário Nacional, eu 
concordo com o Prof. Gerd. Tem que haver dolo ou culpa. Por exemplo, o sócio 
minoritário, que não participa da administração – e a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido – não pode ser 
responsabilizado com base no artigo 135 porque ele não teve culpa, não teve 
participação naquele ato que levou à falta de pagamento de tributo.  

Quanto à dissolução irregular, eu acho que ela só é relevante também para fins 
tributários quando se deixa de pagar tributo. Porque, se, por exemplo, há uma 
dissolução irregular de uma sociedade, mas não há nenhuma dívida, não há 
nenhuma cobrança de tributo, isso vai ser indiferente para o Fisco. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou querendo fazer uma interpretação 
teleológica a partir da letra da lei, porque eu não posso fugir da lei, né? – estou 
de acordo com você. 

Eu acho que o descumprimento da obrigação tributária que ocorre na 
dissolução irregular é nesse sentido: a obrigação existe e a pessoa deixa de 
cumprir porque ficou com o patrimônio numa dissolução irregular. A 
responsabilidade é pessoal dela por este ato. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho interessante porque o artigo 135 do Código 
Tributário Nacional fala de responsabilidade pessoal. Acontece que, no artigo 
137 do referido Código, é definido as hipóteses de responsabilidade por 
infrações e diz que a responsabilidade é pessoal do agente”. Aí, eu achei muito 
interessante o inciso III, alínea “c”: “Quanto às infrações que decorrem direto ou 
exclusivamente de dolo específico (...) Dos diretores, gerentes ou representantes 
de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas”.  

Então, significa o quê? São atos, como eu falei no artigo 135, o próprio fato 
gerador decorre de um ato que, na verdade, é contra a sociedade. Não é no 
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artigo 135 do Código Tributário Nacional que é pessoa jurídica interessada 
nisso.  

Então, eu acho que precisa fazer essa distinção. Eu acho interessante citar 
esse artigo porque ele define uma hipótese – claro, aqui é dolo e coisa e tal, 
específico e tudo, né?, do agente, aliás, fala agente, vai mais longe, nem é 
diretor, nem é sócio, simplesmente o agente que participou disso. Então, eu 
acho interessante ver esses conceitos que são bem determinados. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Acho que já debatemos bastante esse 
assunto e podemos passar a outro assunto também fora da Pauta, e que 
chamou a atenção na Mesa, que é uma decisão do Plenário do Supremo 
Tribunal Federal recente – o assunto mais do que discutido, mais alguma coisa 
sempre tem para ser comentada – a respeito da diferença de alíquota de 
contribuição previdenciária sobre a folha de salário para as instituições 
financeiras, a constitucionalidade ou não dessa distinção.  

Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti:  Bom, a ideia de trazer esse debate, pelo o que 
eu entendo, é a importância que é o descrime para cobrança da contribuição 
que, segundo está aqui a decisão, deve se dar unicamente por critérios objetivos, 
tendo o legislador, ao adotar o critério do segmento econômico privilegiado, o 
critério subjetivo, que não justificaria a majoração da exoração.  

Então, essa é uma questão interessante porque trabalha com o princípio da 
igualdade: em que medida você pode discriminar o contribuinte, ainda que, nas 
contribuições sociais, esse descrime seja a mentira e pressuposto? De que 
forma você faria essa discriminação sem infringir o princípio da igualdade? E 
também, claro – um argumento utilizado pela Confederação Nacional das 
Empresas de Seguros – se, ao fazer essa classificação de atividade econômica, 
não haveria uma violação do Princípio da Capacidade Contributiva? Qual é a 
relação dessa discriminação para atingir entidades que não necessariamente 
estariam, vamos dizer, obrigadas a contribuir por essa discriminação? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu sou obrigado a lembrar que o artigo 
195, § 9o, da Constituição Federal, diz que as contribuições previstas no inciso 
I do caput – essas do empregador, inclusive da folha de salário – podem ter 
alíquotas ou base de cálculo diferenciados em razão da atividade econômica e 
outras hipóteses; mas, aqui, a distinção é pela atividade econômica 
desenvolvida.  

Eu não vejo que a distinção seja subjetiva. Eu queria até pedir.... – Fabiana, 
você está tão quieta, se você puder lembrar aquele assunto que nós 
enfrentamos há um tempo atrás, a respeito da isenção objetiva, subjetiva e a 
mista (uma categoria nova levantada num caso concreto para a Receita Federal 
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– no caso lá, era isenção, ou melhor, a dispensa da apresentação de certidões 
negativas de débito no despacho aduaneiro de mercadorias, que era dada.... – 
confesso que não estou lembrando dos detalhes, por isso eu estou recorrendo a 
você – mas que era dada pelas isenções objetivas ou subjetivas. E, aí, havia a 
seguinte situação: tratava-se de uma empresa de manutenção de aeronaves, 
que tem isenção na importação, e a discussão é se ela deveria ou não deveria 
apresentar certidão negativa de débitos, porque a isenção dela seria subjetiva 
ou objetiva.  

Nós estamos um pouco próximo dessa questão aqui, por isso que eu queria que 
você falasse um pouquinho sobre isso. Pode ser? 

Sra. Fabiana Carsoni: Bom dia. Esse caso da isenção, não sei se é exatamente 
o mesmo, mas existe uma norma geral que trata da necessidade de o 
contribuinte que faz jus a algum incentivo fiscal ter que, periodicamente, 
mostrar a sua regularidade fiscal para manter esse incentivo.  

A norma é geral, ela não trata do tipo de benefício fiscal – se um benefício 
objetivo, subjetivo ou misto, como, às vezes, o fisco sustenta. Mas a Receita 
Federal, em um ato normativo, disse que essa regra da prova da regularidade 
fiscal só se aplica para os incentivos de ordem subjetivos, ou seja, para aqueles 
concedidos em função da pessoa – então, uma pessoa jurídica que desenvolve 
determinada atividade.  

Nessa situação específica que a gente teve a oportunidade de examinar, é uma 
situação em que a lei concedia uma alíquota zero para a importação de 
determinados bens, independentemente da pessoa. Então, era muito clara a 
natureza objetiva desse incentivo e, portanto, não se aplicava no entendimento 
do Fisco a prova da regularidade fiscal. Até se poderia cogitar se esse 
entendimento do Fisco, sobre essa interpretação do dispositivo da regularidade 
fiscal, encontrava base na lei, porque a lei não fazia distinção de qualquer 
ordem sobre a natureza desse incentivo. Mas o fato é que esse é o 
posicionamento do Fisco, ele está materializado num ato declaratório e é assim 
que o fisco entende, interpreta e se posiciona sobre o assunto.  

Agora, especificamente em relação a esse caso do STF, eu achei bastante 
interessante porque eles fizeram um corte na decisão – salvo engano, até a 
Emenda Constitucional n. 20, de 1998. Eles fizeram isso porque o tema está 
afetado em várias repercussões gerais; e nessa afetação específica, era um caso 
anterior à Emenda n. 20 – mas tem outro caso que é posterior.  

E o artigo 195, da Constituição Federal, sofreu uma alteração – acho que talvez 
daí, essa discussão de subjetividade e objetividade – que permitiu essa 
distinção de alíquota conforme atividade, conforme o segmento da pessoa 
jurídica. 
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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Especificamente, essa alteração do artigo 195 
da Constituição Federal foi feita pela Emenda Constitucional n. 47, de 2005, 
que deu efeitos retroativos à Emenda Constitucional n. 41, de 2003. 

Sra. Fabiana Carsoni: Mas o Zilveti estava dizendo que ele primeiro se baseia 
no § 1o. Qual é o § 1o, João? 

Sr. João Francisco Bianco: É esse aí mesmo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Só para resgatar aqui, eu levantei o tema 
paralelo, curioso, neste caso, é o seguinte. Como a Fabiana lembrou bem, 
alíquota zero para importação de determinados itens destinados à manutenção 
de aeronaves. Mas o titular da isenção é uma empresa de manutenção que 
preenche determinados requisitos. Então, daí a confusão, para a finalidade de 
haver ou não haver dispensa das certidões.  

Nesse caso, ela é objetiva ou é subjetiva? A colocação, eu faço: não é subjetiva. 
A subjetiva é aquela que tem uma instituição de beneficência, por exemplo, 
independente de qualquer outra coisa – ela, por ser instituição de beneficência, 
ela tem uma imunidade ou uma isenção subjetiva.  

Agora, quando o tratamento tributário aplica-se a um bem, desde que usado 
para uma determinada finalidade – que é manutenção – e que deve ser feita por 
uma entidade que tenha como atividade a manutenção, ela continua sendo 
objetivo. Porque esta entidade não tem isenção para outras importações ou 
outras atividades que não seja aquela específica. Quer dizer, o benefício é 
atribuído objetivamente ao bem, embora sob condição que a importação seja 
feita por uma entidade especializada porque ela que pode fazer.  

Eu lembrei que isso tem um pouco de similitude aqui porque não vejo que... a 
distinção não está sendo feita especificamente em relação à pessoa, ao banco 
tal, à seguradora tal. Está sendo feito pela atividade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, tem um ponto que você mencionou que 
eu achei interessante, em cima da Emenda n. 20.  

A Emenda n. 20 foi produzida para sanar um problema da lei – isso também 
está mencionado na decisão que eu achei interessante. A lei tinha um critério 
inconstitucional de discriminar, ainda que sob atividade econômica. Por que 
era inconstitucional? Esse é um ponto importante. Porque o método de 
escolha, de um e de outro, não respeitava a isonomia. Então, o problema é o 
método. Aí, veio a Emenda e resolve o problema formal, mas não o de método.  

E o que chama a atenção na decisão do Supremo Tribunal Federal é que ele diz 
o seguinte: “O legislador está autorizado pelo artigo 195 da Constituição 
Federal, já emendado, a fazer esse descrime” – o que não me pareceu claro. 



16 

 

Talvez, essa a razão da insurgência do contribuinte. Porque pode ser até que 
seja relativamente objetivo, mas como você chega a essa objetividade? Quem 
deu critério de discriminação? Vai ser a lei? Então, aí, a Constituição Federal – 
que é mais natural – autoriza o legislador a estabelecer os critérios.  

É isso que o legislador vem e estabelece critérios pouco isonômicos. Esse é o 
ponto, não é? Então, aí, ele está autorizado. Mas ele está autorizado a 
discriminar a seu bel prazer? Esse é a discussão. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu, pessoalmente hoje, após o corte, acho 
que a discriminação seria objetiva e concedida pela Constituição Federal.  
Então, não haveria campo para discutir. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, porque o que me parece é que se a 
Constituição Federal te dá o poder, agora, você pode fazer uso dele, né? Mas, 
aí, eu não vejo nem condição de discussão de capacidade contributiva, não 
vejo... não sei. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Estou de acordo. Prof. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que, realmente, aqui tem aspectos 
objetivos. Atividades econômicas: objetivo; utilização intensa de mão de obra: 
objetivo; porte da empresa: objetivo.  

Só que esse aqui dá condição estrutural do mercado de trabalho? Isso 
realmente... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Isso que é deixar o legislador bem à vontade, 
né? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas, de qualquer maneira, seria condição 
estrutural do mercado objetivo de novo. Então, eu acho que, sob esse aspecto, 
está claro. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, na linha do Fernando, precisa dos limites 
para legislador ordinário.  

Eu queria lembrar que, na discussão que se travou no Rio Grande do Sul a 
respeito do PIS/COFINS cumulativo ou não cumulativo, foi questionado se o 
porte da empresa poderia ser aferido pelo regime tributário adotado por ela – 
que é no caso lucro presumido. E o Tribunal Regional de lá, parece que 
transitou em julgado, considerou que não era um discriminador satisfatório. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nesse sentido, eu estive analisando um aspecto 
comparado com a Itália – a Itália tem uma forma de legislar, a meu ver, um 
pouco perigosa se a gente for adotar. O Legislativo autoriza o Executivo a 
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legislar em matéria tributária; só que, quando ele autoriza, ele só dá os 
parâmetros, e aí, o Executivo vai e faz o que ele acha interessante, do ponto de 
vista tributário para arrecadação. A Corte Constitucional italiana refutou 
algumas medidas do Executivo, absolutamente constitucionais do ponto de 
vista formal – porque eles receberam a delegação expressa prevista na 
Constituição, só que eles usaram critérios que não estão de acordo com o 
Princípio da Igualdade. Então, ele teria abusado do mandato, teria tido como 
excesso de poder, porque a lei delegada ou a delegação de competência não 
autoriza você a usar critérios que não sejam de acordo com o Princípio da 
Igualdade.  

Aí, eu acho interessante a discussão deste acórdão que, claro, o contribuinte 
foi derrotado, mas, pelo menos, ele questionou – e, a meu ver, com certa 
legitimidade – em que pese os critérios, como o Prof. Gerd falou, estarem 
previstos na Constituição Federal de forma objetiva. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Vamos, então, ao CPC, Fernando? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vamos. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos prosseguir na análise do novo CPC. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a gente tinha falado na semana retrasada, 
sobre o aspecto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas 
enfim, o que o novo Código de Processo Civil trouxe foi um procedimento para a 
condução da desconsideração da personalidade jurídica. E, nesse ambiente, do 
ponto de vista de aplicação tributária, você cria um procedimento especial para 
essa finalidade. O que, aí, para fins de redirecionamento, para fins de 
responsabilização dos sócios por dívidas da empresa, eu creio que é uma 
proteção porque você exige uma formalidade a mais e uma formalidade que 
obriga uma investigação, um contraditório específico para essa questão. Não 
sei se vocês querem comentar um pouco esse assunto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ninguém quer comentar? 

Sr. Alexandre: Para nós, que militamos as execuções fiscais, isso é um grande 
avanço pois vai evitar o efeito surpresa – o empresário já está no polo passivo e 
ser citado para pagar a dívida e, agora, se inverte, então, o empresário é citado 
para se defender, provar que, por exemplo, é sócio cotista, não tinha os poderes 
da administração, não agiu em prol da lei, que a empresa pode até estar de fato 
funcionando, alguma coisa que possa elidir. Então, acho que é um grande 
avanço para o Direito Tributário na esfera fiscal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Voltando à questão das razões, o uso da 
personalidade jurídica para fim de fraudar o credor ou a confusão patrimonial 
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podem ser – ainda que num juízo restrito, uma possibilidade de defesa restrita 
– discutidas nesse procedimento de desconsideração da personalidade jurídica.  

Então, é uma oportunidade que você dá ao contribuinte de explicar o que foi 
feito e porque não estaria sujeito a essa desconsideração.  

Sra. Fabiana Carsoni: Eu não sei se vocês já discutiram esses dispositivos 
aqui, mas eles têm sido debatidos no âmbito tributário, ou no âmbito 
especificamente na aplicação do artigo 135 do Código Tributário Nacional – 
acho que foi o início dos debates de hoje de manhã – e há entendimentos 
divergentes sobre a aplicação desse incidente de desconsideração de 
personalidade jurídica no âmbito tributário. Tem um enunciado do 
processualista – não sei exatamente o nome – que diz que esse incidente não se 
aplica para efeito tributário. E recentemente, saiu uma decisão do TRF da 4a 
Região também afastando a aplicação desse incidente em matéria tributária.  

E acho que uma das questões que se suscita, geralmente, é se o artigo 135 do 
Código Tributário Nacional é realmente uma hipótese de desconsideração da 
personalidade jurídica; ou se, na verdade, aí já não seria um caso de 
desconsideração, mas, sim, um caso de responsabilidade pessoal do agente 
daquele que praticou na infração.  

Me parece ser exatamente a redação do artigo 135. Ele diz ser pessoal do 
agente, não é uma hipótese em que eu me valho da personalidade jurídica e 
abuso dela para conseguir alguma vantagem. Não, pelo contrário, aí, acho que 
– como o Prof. Gerd falou há pouco – é a pessoa do diretor, do sócio diretor 
praticando um ato que ofende, que atenta contra a pessoa jurídica. Então, 
existe uma discussão sobre essa situação do artigo 135, do Código Tributário 
Nacional, estar realmente coberta pelo regime do incidente da desconsideração.  

O que eu acho é que, pelo menos sob o ponto de vista teórico, não estamos 
diante de uma situação de desconsideração da personalidade jurídica, logo – 
pelo menos pelo nome do instituto – não estaríamos dentro da regra. Mas eu 
acho que essa interpretação é muito literal, porque o que o instituto quer é 
proteger esse tipo de situação, pois, muitas vezes, a desconsideração acaba 
sendo indevida; e, aí, pensando no campo tributário e não cível, a gente sabe 
que ela é, de fato, muitas vezes, indevida, né? Até como o Prof. Gerd colocou, 
só o fato de o sujeito ser um diretor e, às vezes, só o fato do sujeito estar na 
Certidão de Dívida Ativa já acaba invertendo o ônus da prova e fazendo com 
que ele tenha que embargar a execução, apresentar bens e se defender daquela 
acusação.  

Então, eu acho que a ideia do instituto é evitar situações limites e absurdas 
como essa de um verdadeiro indevido ônus da prova e, aí, permitir que ele se 
defenda sem essa constrição patrimonial e mostre que a responsabilização é 
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indevida. Então, se a ideia, se a finalidade do instituto é essa, eu não vejo 
porque não aplicar.  

Mas, sob o ponto de vista teórico da discussão sobre a desconsideração da 
personalidade jurídica, eu acho que não estamos diante de uma situação como 
essa. Por isso que é discutível a aplicação do instituto quando a discussão é do 
artigo 135 do Código Tributário Nacional. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, eu concordo com o que você disse, mas eu 
não sei se a gente vai chegar no mesmo ponto, não sei se compreendi bem.  

Do ponto de vista do Direito, o artigo 135 do Código Tributário Nacional não 
tem relação necessária com o artigo 50 do Código Civil – e é o que os 
processualistas, os juízes processualistas em Direito Tributário, especializados 
em execução fiscal, têm defendido: eu não preciso usar o 50, eu vou no 135 e 
resolvo minha vida.  

Mas, desta maneira, o artigo 50 do Código Civil não tem como aparecer no 
debate tributário. E o que se faz, na prática, é desconsiderar. Então, na 
prática, o que faz o juiz a utilizar o artigo 135, preferência dele, o procurador, 
na verdade, solicita, ele vai e persegue o patrimônio dos sócios 
administradores, mesmo que tenham – como foi dito aqui – simplesmente 
cometido um erro numa obrigação acessória e não praticado nenhum ato de 
ocultação patrimonial, o efeito prático é desconsideração. Então, se o efeito 
prático é desconsideração, por que não aplicar algum instituto... não é evasivo, 
não é que o contribuinte vai, com isso, não ser responsabilizado; é apenas 
estabelecer um contraditório, porque no artigo 135, não tem contraditório 
possível, é simplesmente cobrado por um artifício, sem dúvida nenhuma, do 
Direito Processual, mas excessivamente formal, e aí, você tem uma quebra com 
relação ao devido processo legal e ampla defesa.  

Então, eu entendo que o intuito do Código de Processo Civil é garantir ao 
jurisdicionado o devido processo legal e a ampla defesa, está na essência do 
Código, e essa criação desse instituto foi para isso. Por que que eu cria isso e 
não deixo fazendo do jeito que vem sendo feito? Para estabelecer, num momento 
de constrição, um contraditório, uma defesa para que a pessoa possa ir em juízo 
e se defender.  

Eu não considero que possa, embora eu tenha visto esse comentário, tenha 
ouvido também a decisão do Tribunal, eu acho um pouco exagerada. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos retornando ao que foi discutido, 
há pouco aqui, sobre o ônus da prova – simplesmente, está lá o nome do cara, 
pronto, você virou devedor, tem um monte de problema no âmbito pessoal, 
familiar, patrimonial.  
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Concordo com você, o instituto tem esta virtude, né? Mas a verdade é que o 
Código de Processo Civil se refere aos casos do artigo 50, refere-se 
expressamente... não?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas fala em desconsideração? 

Orador Não Identificado: Ele fala, ele remete à lei, né? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é. Então, não são todos os casos de 
responsabilidade que estariam abrangidos pelo incidente, né?  

Se é norma legal – claro, a gente precisa verificar se ele vai caber numa 
interpretação extensa – dissesse que “todos os casos em que houver a 
responsabilidade de terceiros, o incidente terá se desenvolvido dessa forma”, 
tudo bem, mas como ela se referiu a uma situação muito específica – que é a 
desconsideração da personalidade jurídica, que, hoje, é norma do direito 
brasileiro, não é? No texto do Código Civil, a desconsideração de personalidade 
jurídica não é uma maltratada, coitada, ela tinha a sua ideia original do direito 
comparado e, aqui, se aplicava desconsideração até para a hipótese de que a 
pessoa jurídica não existia, ou era simulação de pessoa jurídica – é o oposto do 
que a teoria visava. Agora, hoje, nós temos normas.  

Quando se fala de desconsideração de personalidade jurídica hoje, tem que ser 
aqueles casos – os únicos casos que estão na lei, no caso, é o Código Civil. 
Então, é essa vinculação que eu vejo.  

Mas a Maria Teresa pediu a palavra, depois Gerd. 

Sra. Maria Teresa Martinez Lopez: Na prática, o que que a gente tem visto 
que a Receita Federal faz? Ela não imputa o artigo 50 do Código Civil, ele vai 
pelo artigo 135, culminado com o artigo 124 do Código Tributário Nacional – e 
há casos com multa agravada ou não. Ele não prova, ele não... que no artigo 
135, eu concordo, ele deveria provar o dolo ou a multa. Então, ele faz.  

Mas, aí, o que os autos têm feito? Eles atribuem, como responsável solidário, 
os sócios para eles se manifestarem, para eles apresentarem já as suas razões 
e defesa já na impugnação. Por que? Porque, aí, o redirecionamento, ele vai 
depois para o sócio. Então, não há a desconsideração da personalidade 
jurídica, mas evita, que a cobrança seja... em caso de dívida, ele fica a dever. E 
há uma grande parte de contribuintes que eles agem dessa forma mesmo, 
limpam a sociedade e diz: “Não tenho bens agora”. E aí, como é que fica?  
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Então, o redirecionamento depois, ele é capaz e provado que o sócio agiu com 
má-fé, dolo, etc. e tal. Era essa a observação quanto ao artigo 135, combinado 
com o artigo 124. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Diga-se de passagem, eles não se conversam, 
não é? O artigo 124 é uma coisa, o artigo 135 é outra. O 124 é solidariedade, o 
135 é responsabilidade pessoal. Aqui, a Receita Federal quer o melhor dos 
mundos – ela não quer desconsiderar, ela quer cobrar solidariamente e ela 
quer cobrar no responsável que seria pessoal.  

Ela quer cobrar de todo mundo, ela está atirando para ver em quem ela acerta, 
muito pouco preocupada com a pureza conceitual e com os casos em que 
caberiam um e outro dispositivo.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que, a rigor, esse dispositivo me lembra 
naturalmente a chamada exceção de pré-executividade. Porque, justamente, o 
grande problema, até agora na execução, é que, praticamente, alguém para 
quem foi estendido o polo – mas que, a rigor, não tem nada a ver – só podia se 
defender nos embargos, não é isso? A não ser que seja acolhida a exceção de 
pré-executividade. Mas isso não substitui esse dispositivo – aí, concordo 
exatamente com o Ricardo – não substitui, não tem essa amplitude de uma 
medida, igual a exceção de pré-executividade, que pega situações 
completamente diferentes. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos em frente então? Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a gente já falou aqui do ‘amicus curiae’, 
não vamos tratar desse assunto porque já foi debatido. Então, a gente passaria 
para... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Só, então, uma referência. Existe uma 
tentativa de algumas entidades de entrar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade sobre a compensação de prejuízo a trava de 30%, como 
‘amicus curiae’, para tratar daquela questão paralela que não é objeto da ação, 
quando se trata de extinção de pessoa jurídica. E a informação que eu estou 
tendo é que há uma grande resistência do Ministro Marco Aurélio Mello em 
admitir esse que a ‘amicus curiae’ nesse caso. Mas o material está decidido. 
Estou transmitindo aqui a resistência dele em admitir a introdução de uma 
matéria que, realmente, não é objeto do pedido. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom... do ponto de vista até estrutural do novo 
Código de Processo Civil, uma observação só aqui: esta figura do ‘amicus 
curiae’ deveria constar do título subsequente, que trata dos juízes e dos 
auxiliares da justiça.  
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O artigo 139 em diante, o Código trata disso – não há grande novidade no 139 
e seguintes para a nossa questão de Tributário, a não ser no ponto em que o 
juiz se obriga a oficiar o Ministério Público e a Defensoria Pública para as 
demandas repetitivas em que ele observe esta necessidade de uniformização de 
jurisprudência. Então, dentro da lógica, existia a necessidade de formação da 
estrutura jurisprudencial, da estabilidade ao sistema, que os juízes oficiem o 
Ministério Público e a Defensoria Pública, para que se proponha ação coletiva 
respectiva, no sentido de uniformizar a jurisprudência dos Tribunais e, assim, 
dar mais celeridade à justiça.  

Sobre os demais artigos, eu não vejo nenhuma grande novidade em relação ao 
que já existia no Código antigo que diz respeito – apenas para mencionar – o 
impedimento, suspensão do juiz. Em seguida, passa para a questão dos 
auxiliares da justiça que, praticamente, repete textualmente o Código anterior – 
também não vejo necessidade. E, para chegar ainda na questão dos auxiliares, 
aos conciliadores e mediadores judiciais. Aqui temos toda uma preocupação do 
novo Código nesse sentido, de dar impulso à questão da conciliação e 
mediação, e trazer para o Código de Processo Civil a figura do mediador, algo 
que também já existia, mas estava colocado de forma esparsa, e de pouca 
aplicação no Direito Tributário.  

Isso até o artigo 174, aí no 176 e seguintes, a gente tem a figura do Ministério 
Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública que, também, são 
repetições do Código anterior, não tem nenhuma novidade.  

Então, eu acho que, para hoje, podemos chegar até o 190, já o livro quatro, que 
trata dos atos processuais, e da forma dos atos processuais, e toda a 
modernidade do novo Código de Processo Civil e do processo em si dos atos 
processuais por via eletrônica e das consequências que isso traz para o 
advogado ou para a advocacia. Tem uma série de novidades, mas eu não 
gostaria de entrar na área nesse momento. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém tem algum comentário sobre os artigos 
passados? Pode voltar, inclusive, a alguns dispositivos mais anteriores até. 

Pela ordem aqui, o Alexandre e Marcos. 

Sr. Alexandre: Eu só queria defender a minha posição de maneira mais 
técnica. Quando você afastou a aplicação da lei anterior que modificou o 
Código de Processo Civil anterior, até nas questões das execuções, tem-se uma 
grande discussão se se aplicaria ou não na execução fiscal que tem a lei 
específica. E, naquela lei, ela piorava a situação do devedor.  

Então, na lei fiscal, na verdade, os embargos dependem de penhora, na outra, 
não precisava da penhora. Então, chegou-se à conclusão de que a lei fiscal, a 
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lei de execução fiscal era mais benéfica ao contribuinte, então, não se aplicaria 
a lei menos benéfica. Isso se pacificou.  

Agora, nesse caso do incidente, e particularmente nessas situações em que a 
empresa não é encontrada – que é a grande maiori, a Dra. Maria Teresa 
inclusive trouxe questões de fraude, de autos de infração, que a 
responsabilidade do sócio já está configurada, se o auto for mantido, houve 
uma fraude à lei. Então, aplica-se o artigo 135 do Código Tributário Nacional e 
vai-se à execução, e a Fazenda tem que já colocar o sócio antes para poder se 
defender porque é também o entendimento de se colocar direto, sem a defesa, 
colocar direto na CDA, é também nulo e o sócio pode falar: “Eu não me 
defendi”.  

Então, nesse caso das dissoluções, a grande massa que se coloca o sócio 
porque ele saiu da empresa, isso acontece muito, passou o controle societário, 
depois de vários anos, a Fazenda Pública coloca todos que estão na cadeia, 
desde o fato gerador no tributo, como responsáveis tributários, é isso que está 
acontecendo. Nessas situações, eu acho que, pelo princípio constitucional de 
ampla defesa, eu creio que os Tribunais Superiores podem, sim, aplicar esse 
incidente porque ele, previamente, possibilitará que o contribuinte se defenda, 
não posteriormente, na exceção de pré-executividade. Inclusive, esse incidente 
tem o cunho de ter o rito ordinário, com provas, perícia. Na exceção de pré-
executividade, ela é só a condição da ação, tem que fazer a prova pré-
constituída, se não conseguir, tem que ir para os embargos com penhora de 
bens. Se a pessoa não tem bens, não consegue resolver sua situação jurídica, 
né, só se entrar com ação anulatória, etc., com todos os custos.  

Então, eu defendo, tecnicamente, que, nesse caso, esse incidente de 
desconsideração se aplica às execuções fiscais pelo princípio da ampla defesa, 
eu creio que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Justiça podem 
ter um olhar diferenciado e sim, dizer que isso é aplicável mesmo nos casos de 
execuções fiscais. Essa é a minha posição. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Marcos. 

Sr. Marcos: São dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção, dois pontos 
sobre o incidente, acho que não foi mencionado aqui.  

A partir do momento que o incidente é instaurado, ele suspende o curso da 
execução até se decidir essa questão. Isso poderá tornar a execução ainda mais 
demorada. Essa é uma questão, e a gente precisa também verificar se, a partir 
do momento que o incidente for definitivamente julgado, haverá formação de 
uma coisa julgada que poderá ter reflexo em outros processos – é algo que deve 
ser objeto de preocupaçãoo. 
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Agora, com relação ao ‘amicus curiae’, o que me chamou a atenção foi o fato de 
que o § 2º do artigo 138, do Código Tributário Nacional, o legislador deixou a 
critério do juiz e do relator admitir a intervenção do ‘amicus curiae’ e definir os 
poderes. Agora, a Doutrina precisa explorar essa questão para o que que 
significa definir os poderes? Até que ponto o juiz ou o relator pode definir os 
poderes? Por exemplo, o juiz poderia dizer que o ‘amicus curiae’ poderia 
recorrer em determinados casos, ele poderia cassar o direito de realização, 
sustentação oral nos Tribunais Superiores? Essa definição dos poderes não 
está clara, eu acho que até é imposição do legislador e cabe à doutrina, aqui, 
decidir essa questão. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, isso é muito importante, inclusive no caso 
concreto que eu mencionei, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, isso é bem interessante.  

Bom, só para fechar esse assunto do Alexandre, eu diria que eu até gostaria 
que se aplicasse, mas eu não consigo enxergar como aplicar; hoje, eu não 
consigo enxergar como aplicar esse título da desconsideração para casos de 
execução fiscal. Eu não vejo. Tecnicamente, por mais que eu goste, não vejo.  

Do ponto de vista do ‘amicus curiae’, esse ponto levantado é de extrema 
importância porque eu entendo que o juiz pode, realmente, estabelecer os 
poderes e as condições que se dará a atuação do ‘amicus curiae’, mas eu tenho 
uma certa dificuldade de dizer: “Olha, ele não pode participar deste ou daquele 
ato”. Uma vez admitida a sua participação no caso, ele não pode recorrer ou ele 
não pode falar... quando ele pode falar, quando ele não pode falar. Se ele 
admite a posição do ‘amicus curiae’, deveria ser com as mesmas prerrogativas 
dos demais, né, não vejo como ele pode restringir tanto isso, embora o Código 
de Processo Civil não diga. O Código deixa a critério exclusivo dele. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Cláudio. 

Sr. Cláudio: Só vou falar uma questão do incidente. 

Na Teoria Geral do Direito Processual, fala-se que o requisito para o Estado 
agredir o patrimônio de alguém é o título, é o título executivo extrajudicial. E, 
no âmbito brasileiro, existem três tipos de constituir o título: (i) o processo de 
conhecimento; (ii) o consentimento da parte, que são os títulos de crédito e etc.; 
e (iii) o processo administrativo que é oportunizado como... que é obedecido o 
devido processo legal. Então, fora desses três títulos, não existe nenhuma 
possibilidade de o Estado agredir o patrimônio de um sujeito.  

Por isso, eu tenho o entendimento de que o incidente deve ser aplicado nesse 
caso, até por uma exigência do devido processo legal. Tem alguns autores, 
como o Prof. Cândido Rangel Dinamarco, que já falavam do incidente da 
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desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da execução fiscal antes 
do novo Código de Processo Civil, como uma exigência do contraditório... enfim, 
e por essa questão da sistemática do título e da responsabilidade patrimonial.  

Um outro ponto – e não falando de Processo, mas de Teoria Geral, eu até vou 
discordar do Prof. Ricardo, pedir licença até, porque... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Aqui na Mesa, o objetivo é a discordância, não 
é? Se um falar e os outros todos concordarem, nós não precisamos vir aqui, 
né? A gente põe na internet. 

Sr. Cláudio: O artigo 135 do Código de Processo Civil, ele faz a menção à 
desconsideração à personalidade jurídica; porém, no artigo 50, não existe essa 
terminologia desconsideração da personalidade jurídica. E, assim, isso não 
está mencionado no artigo 50 – é uma construção da doutrina que qualificou 
desta forma.  

E assim, em termos de responsabilidade patrimonial, parece que a 
desconsideração da personalidade jurídica pertence a um gênero maior, a uma 
espécie de um gênero maior, que é a extensão dessa responsabilidade 
patrimonial de alguém que não participava da obrigação original. Então, eu 
entendo que a responsabilidade do artigo 135 e do artigo 50 são duas espécies 
de algo maior que, aí, estaria abarcada pelo artigo 135 do novo Código. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que, com relação às três formas de se 
produzir um título do executivo, eu sempre me coloco aqui com um pé atrás, 
no bom português, com relação ao título formado no processo administrativo 
regular, que é a CDA, que tem presunção de certeza e liquidez desde que tenha 
sido formada no processo administrativo regular. O problema é que nem toda 
CDA passa por processo administrativo, né?, com dispensa até jurisprudencial.  

Segundo lugar, os processos administrativos, atualmente, são tão poucos 
confiáveis que eles não mereceriam produzir um título com uma força que 
adquire, né? Eu quero dizer o seguinte: se o indivíduo confessa uma dívida, ele 
está reconhecendo a sua dívida. O credor tem o direito de ser protegido pelo 
ordenamento jurídico com o maior vigor possível, para constranger o devedor a 
cumprir a sua obrigação. Mas, no caso em que o devedor se defende no 
processo administrativo que se desenrola, como nós sabemos que se desenrola 
hoje, ele não deveria ser tratado da mesma forma que o primeiro, são duas 
coisas, situações completamente diferentes. Ele se insurge contra a cobrança. 

Claro, se o processo administrativo fosse regularmente, como diz o CTN, 
processado – e regularmente processado é com devido processo legal, com 
juízes independentes, com julgamentos adequados e livres – aí, sim, você teria 
uma presunção de certeza de liquidez, passivo de contradita, não é? Mas, 
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infelizmente, não é o que nós temos na realidade, né? O que você acha, Maria 
Teresa? 

A nossa lei, hoje, produz consequências que são dissonantes da realidade. 
Quem tem bastante tempo de advocacia pode comparar como é que se 
processava os processos administrativos alguns anos atrás. Não muito longe, 
não precisa ser de cabelo branco, mas não muito longe atrás, nós vimos 
excelentes processos administrativos. Hoje, é difícil nós vermos um processo 
administrativo bom. Quando eu falo bom, é processado, realmente, com todos 
os requisitos que a Constituição Federal prevê quando ela estabelece o 
contraditório e o devido processo legal. Porque, evidentemente, só existe 
quando você tem uma decisão corresponde ao que foi debatido nos autos, no 
nível do debate.  

Provoquei a Maria Teresa aqui porque ela tem uma vivência muito grande no 
processo administrativo, teve um desempenho, realmente, magnífico, merece 
todos os nossos elogios, e vamos sentir falta da presença dela no CARF como 
sentimos de outros excelentes Conselheiros, inclusive a Fazenda Nacional. 
Porque esse negócio de ser Conselheiro de Contribuinte, Conselheiro de 
Fazenda Nacional é um erro produzido pelo paritarismo desviado da sua 
função – porque o paritarismo visava à experiência dos dois lados num órgão 
judicante que deveria formar uma opinião comum. Nós não temos mais essa 
opinião comum, hoje, nós temos a opinião de um lado da bancada e da outra 
bancada. Então, infelizmente, houve um desvirtuamento do paritarismo que, 
hoje, é um mal. E o Prof. Paulo Victor Vieira da Rocha também tem uma 
experiência riquíssima no Ttribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, como 
outros professores, como Alcides Jorge Costa, Rui Barbosa Nogueira; e, no 
CARF, no antigo Conselho de Contribuintes, Paulo de Barros Carvalho – esses 
tribunais foram honrados por grandes juristas, não é? Infelizmente, estão 
sendo desonrados agora pela maneira como estão sendo conduzidos, embora 
existam excelentes profissionais nos seus quadros. É a estrutura que não faz 
mais com que o processo administrativo seja o que deveria ser no sentido, 
voltando ao tema, de formar um título executivo com tanta força. 

Por fim, gostaria de lembrar a todos que, na semana que vem, nós temos Mesa 
de Debates porque nós nos desligamos daquela praxe antiga do IBDT de só se 
reunir durante o período letivo da Faculdade de Direito. Nós nos desligamos 
disso – semana que vem, a Faculdade está fechada – mas nós estaremos 
abertos na quinta-feira; e aqui também, a semana inteira, não é, Viktor? 

Muito obrigado pela presença. 

 

Revisado por VJL. 


