
A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E 
OS RECENTES JULGAMENTOS DOS 

TRIBUNAIS SUPERIORES



Conceitos
Sujeito passivo: de acordo com a legislação, é aquele de quem o sujeito ativo
(ente tributante) exige a obrigação principal ou acessória.

 Código Tributário Nacional:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.



Conceitos
Solidariedade: Não é forma de responsabilização, mas de graduação natural da 
obrigação tributária (Misabel Derzi).

 Código Civil:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um
credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida
toda.

 Código Tributário Nacional:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;



Conceitos
Solidariedade:

Exemplo: copropriedade para fins de IPTU



Conceitos
Solidariedade:

Sócios tem interesse comum para fins de responsabilização pelas dívidas da 
sociedade? NÃO!

 Interesse comum (entendimento Superior Tribunal de Justiça):

(...) para fins de responsabilidade solidária, não basta o interesse econômico
entre as empresas, mas, sim, que todas realizem conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador. Precedentes: AgRg no AREsp. 603.177/RS, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2015; AgRg no REsp. 1.433.631/PE, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.3.2015.
(AgInt no AREsp n. 1.035.029/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019)



Conceitos
Responsabilidade Subsidiária:

 Código Tributário Nacional:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos
atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...)
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Sociedade de pessoas: todas as outras sociedades que não as sociedades de
responsabilidade limitada e as sociedades anônimas (sociedades de capital).

Hipótese de responsabilidade culposa.



Conceitos
Responsabilidade Solidária:

 Código Tributário Nacional:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

 Exigência de conduta dolosa.

 Responsabilização pessoal – Exclui a responsabilidade da pessoa jurídica?
NÃO!



Conceitos
Responsabilidade Solidária:

 Código Tributário Nacional:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

 Infração à lei – Qualquer lei? NÃO!

 Necessidade de prova da materialidade da infração e nexo causal.

 Necessidade de individualização do autor da infração (administrador).



PRECEDENTES
APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA



CARF
Responsabilidade Solidária (artigo 135, III CTN)

Acórdão nº 9303-013.314 – CSRF – 3ª Turma – Data da Sessão: 18/08/2022 –
Data de Publicação: 20/10/2022

(...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos sócios-
administradores, sócios de fato e mandatários da sociedade, se restar
comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições estatutárias ou
limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado obrigações
tributárias. Inexistindo referida comprovação, não há que se atribuir
responsabilidade solidária.



CARF
Responsabilidade Solidária (artigo 135, III CTN)

Acórdão nº 9303-013.314 – CSRF – 3ª Turma – Data da Sessão: 18/08/2022 –
Data de Publicação: 20/10/2022

 Objetivo da regra: Responsabilizar o administrador que atua à revelia dos
interesses da pessoa jurídica.

 Ausência de individualização das condutas dos responsáveis solidários.

 Guinada no entendimento anteriormente predominante na Turma.

 Desempate por voto de qualidade do Presidente (Portaria 260/2020).



STJ
Responsabilidade na Dissolução Irregular

Súmula nº 430/STJ:

“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 
responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

Tema Repetitivo nº 97/STJ:

“A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância 
que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É 

indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao 
contrato social ou ao estatuto da empresa.”



STJ
Responsabilidade na Dissolução Irregular

 a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios e/ou administradores

 inadimplemento do tributo x consequências negativas ao patrimônio dos sócios

 prevalência da autonomia patrimonial dos sócios

 estimulo aos empreendimentos, a geração de empregos e renda, a arrecadação
de tributos, entre outros

autonomia 
patrimonial



STJ
Responsabilidade na Dissolução Irregular

 a legislação prevê hipóteses de responsabilização dos sócios e administradores
por obrigações da pessoa jurídica

 Código Tributário Nacional:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.



STJ
Responsabilidade na Dissolução Irregular

 Código Civil (artigos 1.150 e 1.151):

 manutenção dos registros da sociedade
atualizados

 Lei dos Registros Mercantis (Lei nº 8.934/94):

 manutenção dos dados cadastrais
atualizados, inclusive a localização da
pessoa jurídica

 garantia, publicidade, segurança e eficácia
aos atos jurídicos das sociedades

INFRAÇÃO À LEI 
X 

DISSOLUÇÃO IRREGULAR



STJ
Responsabilidade na Dissolução Irregular

 se os gestores da pessoa jurídica não mantiverem seus cadastros atualizados,
configurada estará a infração à lei

 incidência da responsabilidade tributária de que trata o artigo 135, III, do Código
Tributário Nacional:



STJ
Responsabilidade na Dissolução Irregular

Súmula nº 435/STJ:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu 
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

caberá ao sócio-gerente o ônus de 
provar não ter agido com dolo, 

culpa, fraude ou excesso de poder



STJ
Responsabilidade na Dissolução Irregular

I. sócio-gerente à época da dissolução irregular
da pessoa jurídica executada e ao tempo dos
fatos geradores dos tributos inadimplidos

II. sócio-gerente à época da dissolução irregular,
embora não gerisse a pessoa jurídica ao
tempo dos fatos geradores dos tributos
inadimplidos

III. sócio-gerente ao tempo dos fatos geradores,
embora não gerisse a pessoa jurídica à época
da dissolução irregular

TEMA
981/STJ

TEMA
962/STJ



STJ
Responsabilidade na Dissolução Irregular

Tema 981/STJ: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução 
irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser 

autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em 
que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes 

de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do 
CTN.”

Tema 962/STJ: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução 
irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser 

autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência 
ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou 

infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu 
causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”



STJ
Responsabilidade na Dissolução Irregular

Tema 962/STJ:

Fato gerador Sócio 
retirante

Dissolução 
Irregular Responsabilidade

 redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da 
empresa devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar 

causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária.



STJ
Responsabilidade na Dissolução Irregular

Tema 981/STJ:

Fato gerador Novo sócio Dissolução 
Irregular Responsabilidade

 o sócio com poderes de administração na data em que configurada a sua dissolução irregular, e que, 
concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador; ou

 o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular, 
ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data do fato gerador do tributo não adimplido.



STJ
Responsabilidade na Dissolução Irregular

CONCLUSÕES:
 o sócio que regularmente se afasta da sociedade, antes da dissolução irregular, não

responde pelo tributo inadimplido

 não pode ser responsabilizado o ex-sócio que não concorre para a dissolução irregular

 a responsabilidade deve recair sobre aquele que pratica o fato ensejador da
responsabilidade – a dissolução irregular

 condição de administrador / poderes de gestão (sócio ou não): aplica-se aos sócios ou
aos terceiros não sócios, com poderes de gerência / administração à época da dissolução
irregular

 ressalvados os casos de dolo, fraude ou simulação, bem como as hipóteses em que o
sócio-gerente que se retirou tenha praticado, quando do fato gerador, ato com excesso de
poderes ou infração ao contrato social / estatuto
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