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RESUMO 

 

 

A questão jurídica a ser elucidada diz respeito ao momento procedimental em que o Fisco está 

autorizado a arrolar bens de terceiros para monitoramento do patrimônio suscetível de servir 

como garantia de débito lançado em desfavor do contribuinte. O tema perpassa pelo exame 

das características essenciais da responsabilidade tributária insculpida no artigo 135 do 

Código Tributário Nacional. A análise da hodierna jurisprudência do STF e do STJ permitirá 

concluir que enquanto não restar definitivamente caracterizada a responsabilidade do terceiro 

não se preenche o principal requisito exigido pelo artigo 64 da Lei nº 9.532/1997 para o 

arrolamento de bens: a condição de sujeito passivo da exação. Assim, porque os sujeitos 

elencados no artigo 135 do Código Tributário têm o direito de não serem reputados devedores 

responsáveis antes de se submeterem ao crivo do contraditório (assegurado mesmo aos 

litigantes em processo administrativo), é razoável que (diferentemente dos contribuintes, cuja 

relação decorre diretamente do fato imponível do tributo) somente tenham seus bens arrolados 

após a constituição definitiva do crédito, caso restem configuradas as condições fáticas 

exigidas pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional. Pugna-se, outrossim, por uma 

interpretação da Lei nº 9.532/1997 em conformidade com os princípios fundamentais 

estampados na Carta Magna. 

 

 

Palavras-chave: Responsabilidade de Terceiros. Arrolamento Administrativo. Princípio do 

Contraditório. Ampla Defesa. Medida Cautelar Fiscal.  
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RIASSUNTO 
 

 

La questione giuridica da chiarire riguarda a il momento processuale in cui la 

Amministrazione Pubblica è autorizzata ad arruolare i beni di terzi, suscettibili di servire 

come garanzia del debito originariamente imputato al contribuente. Il tema passa attraverso 

l'esame delle caratteristiche essenziali della responsabilità fiscale imposta nell'articolo 135 del 

Codice Fiscale Nazionale. Dell’analisi della giurisprudenza contemporanea della Corte 

Suprema e della Corte Superiore si concluderà che, mentre non stia definitivamente 

caratterizzata la responsabilità dei terzi, non si ripieni il requisito principale richiesto 

dall’articolo 64 dalla Legge nº 9.532/1997: la condizione di soggetto passivo dello credito 

d’imposta. Così, perché i soggetti elencati all’articolo 135 del CTN hanno il diritto di non 

essere reputati debitori prima di essere rispettato il principio del contraddittorio (garantito 

anche nei procedimenti amministrativi), è giusto (a differenza dei contribuenti, il cui rapporto 

segue direttamente della fattispecie dell’imposta) che solo abbiano i loro beni arrolati dopo 

della costituzione definitiva dello credito d’imposta, nel caso in cui si sono configurati le 

condizioni di fatto richiesti dall’articolo 135 del CTN. Pertanto, è sostenuta una 

interpretazione dalla Legge nº 9.532/1997 in conformità con i principi fondamentali stampate 

nella Magna Carta. 

 

 

Parole-chiavi: Responsabilità di Terzi. Arruolamento Amministrativo. Principio del 

Contraddittorio. Diritto di Difesa. La Tutela Cautelare Preventiva. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Com a edição da Lei nº 9.532/1997, a União Federal passou a dispor de relevante 

instrumento administrativo para acompanhamento do acervo patrimonial dos Contribuintes: o 

arrolamento de bens e direitos. 

Extrai-se do artigo 64 do aludido diploma legal que o arrolamento será efetuado pelas 

Autoridades Administrativas competentes sempre que os créditos tributários de 

responsabilidade do sujeito passivo excederem, simultaneamente, a 30% de seu patrimônio 

conhecido (caput do artigo 64 da Lei nº 9.532/1997) e à importância de quinhentos mil reais 

(§ 7º do artigo 64 da Lei nº 9.532/1997).  

Diz-se que a medida é meramente acautelatória e destina-se ao monitoramento do 

patrimônio do sujeito passivo suscetível de servir como garantia de dívida tributária de sua 

responsabilidade.  

Além de determinar a averbação do arrolamento nos registros competentes (para 

móveis e imóveis), a legislação impõe ao contribuinte o dever de comunicar o órgão 

fazendário que jurisdiciona seu domicílio acerca da transferência, alienação ou oneração de 

qualquer bem ou direito arrolado (artigo 64, §§ 3º e 5º da Lei nº 9.532/1997). A teor do artigo 

64, § 4º da Lei nº 9.532/1997, o descumprimento dessa obrigação acessória “autoriza o 

requerimento de medida cautelar fiscal contra o sujeito passivo”. 

Em razão da dicção legal, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento 

firmado no sentido de que o arrolamento fiscal 

 

... não implica em qualquer gravame ou restrição ao uso, alienação ou 

oneração dos bens e direitos do contribuinte, mas apenas, por meio de 

registro nos órgãos competentes, resguarda a Fazenda contra interesses de 

terceiros, assegurando a satisfação de seus créditos. (destaques da autora)1  

 

A Corte Superior também consignou que, em razão de o procedimento de arrolamento 

não se assemelhar ao de cobrança do crédito tributário, a suspensão de sua exigibilidade “não 

                                                 
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 714.809/SC. Relator: Ministro Teori Albino 

Zavascki, DJ de 02/08/2007.  
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obsta a realização do arrolamento fiscal”2 dos bens do Contribuinte.  

Malgrado a posição unânime do Superior Tribunal de Justiça e a redação translúcida 

do artigo 64 da Lei nº 9.532/1997, precisa em autorizar o arrolamento dos bens e direitos do 

“sujeito passivo” (expressão que abarca as noções de “contribuinte” e “responsável”, a teor do 

artigo 121 do Código Tributário Nacional), a práxis tem revelado a utilização do multicitado 

instrumento administrativo para ilegal imersão na esfera patrimonial de terceiros e, sobretudo, 

de sócios administradores de pessoas jurídicas. 

Dos Tribunais Regionais pátrios colhe-se uma série de precedentes3 em que, 

concomitantemente à lavratura do lançamento tributário em desfavor do contribuinte 

(sociedades empresariais), a Autoridade Autuante responsabiliza automaticamente os sócios 

diretores pelo débito tributário e arrola seus bens pessoais, com fundamento no artigo 135, III 

do Código Tributário Nacional. 

A atuação da Fazenda Nacional deve-se, em parte, ao silente legal quanto ao momento 

de realização do arrolamento e aos pressupostos a que se sujeita. O tema envolve ainda 

maiores divergências quanto se está diante do arrolamento de bens dos terceiros elencados no 

artigo 135 do Código Tributário Nacional: grassam na doutrina e jurisprudência pátrias 

controvérsias ainda não sanadas acerca da natureza jurídica da responsabilidade instituída 

pelo dispositivo legal (se subsidiária, pessoal ou solidária).  

Partindo dessa conjectura, na sequência se analisa com minúcia as principais 

características da responsabilidade estampada no artigo 135 do Código Tributário Nacional. 

Sua principal nota distintiva demonstrará que conquanto seja possível o imediato arrolamento 

(por cautela) dos bens do Contribuinte, antes mesmo da conclusão do processo administrativo 

de lançamento do tributo, o mesmo não se pode afirmar e permitir quanto aos bens 

particulares dos terceiros elencados no artigo 135 do Código Tributário Nacional, possíveis 

responsáveis tributários.  

Pugna-se, em última instância, por uma interpretação sistemática dos dispositivos que 

regem a responsabilização tributária e o arrolamento administrativo, em consonância com a 

                                                 
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.157.618/SC. Relatora: Ministra Eliana Calmon, 

DJ de 26/08/2010.  
3 Precedentes no qual se observou que o arrolamento administrativo ocorreu simultaneamente ao lançamento do 

crédito tributário: Apelação Cível nº 2006.72.04.001194-7 (1ª Turma, TRF da 4ª Região); Apelação Cível 

nº 5000946-03.2013.404.7203 (2ª Turma, TRF da 4ª Região). Apelação Cível nº 0005484-42.2007.4.03.6107 (3ª 

Turma, TRF da 3ª Região). Mandados de Segurança nº 5002149-63.2014.404.7203 e nº 5003520-

96.2013.404.7203 (Seção Judiciária da Justiça Federal de Santa Catarina).  
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Constituição Federal e os princípios fundamentais do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 

5º, LIV e LV da CF/1988), agora positivados no Novo Código de Processo Civil. 

Valendo-se das palavras do atual Ministro Luís Roberto Barroso, somente à vista “dos 

princípios a serem preservados e dos fins a serem realizados é que será determinado o 

sentido da norma”4 (de arrolamento e de responsabilidade) e será produzida uma “solução 

constitucionalmente adequada”5.  

                                                 
4 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O Começo da História. A nova interpretação 

constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In Revista de Direito Processual Geral nº 57: Rio 

de Janeiro, 2003. p. 308-309. 
5 BARROSO, op. cit., 2003. p. 308-309. 
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2. A RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS INSCULPIDA NO ARTIGO 135 

DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

 

Antes de questionar propriamente o instantâneo arrolamento de bens e direitos de 

responsáveis tributários, realiza-se necessária digressão acerca das características da 

responsabilidade consagrada no artigo 135 do Código Tributário Nacional (em especial em 

seu inciso III). 

É lição sempre ensinada que a responsabilidade tributária pressupõe duas normas 

jurídicas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de 

responsabilidade tributária, cada uma com pressupostos de fato e sujeitos próprios.  

No caso do artigo 135 do Código Tributário Nacional, o pressuposto fático ou a 

hipótese de incidência da norma de responsabilização corresponde à prática de atos dolosos, 

em excesso de poderes ou infração à lei, que culminem no descumprimento da obrigação 

tributária titularizada pelo Contribuinte. Confira-se:  

 

Artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes 

ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

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

privado. 

 

Trata-se, em última instância, de previsão consentânea com a Teoria da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica que, nos dizeres de Fábio Ulhoa Coelho, “é 

instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso”6 e 

possui “eficácia episódica”7: suspende “a eficácia do ato constitutivo sobre o qual recai o 

julgamento, sem invalidá-lo”8. 

Além das condutas discriminadas no transcrito artigo 135 do Código Tributário 

Nacional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça9 tem admitido a responsabilização 

                                                 
6 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: direito de empresa. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 157. 
7 COELHO, op. cit., 2015. p. 157. 
8 COELHO, op. cit., 2015. p. 157. 
9 Acerca do tema: Recurso Especial nº 981.781/SP e Recurso Especial Repetitivo nº 110.925/SP.  
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de terceiros nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, consoante redação expressa 

do Enunciado Sumular nº 435:  

 

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-gerente10. 

 

Dos precedentes que deram origem à Súmula (Recurso Especial nº 1.129.244/PR e 

Embargos de Divergência nº 716.412/PR) se extrai que a aludida presunção de dissolução 

irregular na ausência de comunicação da inatividade em um específico domicílio fiscal 

conduz à responsabilidade de terceiros pois o  

 

sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros empresariais e 

comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, 

viola a lei (arts. 1.150 e 1.151 do CC, e arts. 1º, 2º e 32, da Lei 8.934/1994, 

entre outros)11.  

 

E, porque há infração à lei na ausência de comunicação, autoriza-se a subsunção do 

artigo 135 do Código Tributário Nacional àquelas situações e a responsabilização dos sócios 

administradores.  

Tomando em conta a orientação jurisprudencial invocada e a dicção do artigo 135 do 

Código Tributário Nacional, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 562.276/PR a 

Sessão Plenária do Supremo Tribunal Federal consignou que o essencial à compreensão do 

instituto da responsabilidade tributária  

 

... é a noção de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida 

originariamente do contribuinte, jamais decorre direta e 

automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do 

tributo. Do fato gerador, só surge a obrigação direta do contribuinte12 

(destaques da autora).  

 

Com fulcro nesses pressupostos e segundo exegese propugnada pelos Tribunais 

                                                 
10 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula no 435. 1ª Seção. DJe de 13/05/2010. 
11 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no 716.412/PR. 1ª Seção. Relator: Herman 

Benjamin. DJe de 22/09/2008. 
12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 562.276/PR, Tribunal Pleno. Relatora: 

Ministra Ellen Gracie, DJ de 10/02/2011.  
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Superiores, tem-se que a responsabilidade em apreço é, sobretudo, indireta, pois depende da 

apuração de uma de três circunstâncias legais: infração à lei ou estatuto social; excesso de 

poderes; ou dissolução irregular da empresa (Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça). 

Soma-se a esta constatação a necessidade de que estas três condutas sejam perpetradas 

com dolo e conduzam o próprio contribuinte à inadimplência tributária. Segundo Hugo de 

Brito Machado, “os atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 

social ou estatutos, aos quais se reporta o artigo 135, III, do CTN, são aqueles atos em 

virtude dos quais a pessoa jurídica tornou-se insolvente”13.  

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal14 balizou que o responsável, “quando é 

chamado ao pagamento do tributo, assim o faz na condição de garante da Fazenda, por ter 

contribuído para o inadimplemento do contribuinte”. Assentou-se, ainda, que os ilícitos a que 

faz referência o artigo 135 do Código Tributário Nacional e autorizam a extensão da 

responsabilidade ao patrimônio de terceiros são aqueles ditos “qualificados”, que exigem para 

a sua consumação a comprovação de que o agente deu causa à infração.  

Tanto é assim que, mediante a edição da Súmula nº 430, o Superior Tribunal de Justiça 

uniformizou o entendimento de que “o inadimplemento da obrigação tributária pela 

sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”15. Para a 

consumação da responsabilidade é imperioso que o sócio “tenha agido com excesso de 

poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”16 e que esta atuação 

reprovável tenha culminado no descumprimento da obrigação tributária do contribuinte. 

Ora, a averiguação desses fatos requer intensa dilação probatória e a conseguinte 

oportunização da ampla defesa, eis que a lei tributária não aceita presunção de 

responsabilidade para o terceiro: a teor do artigo 128 do Código Tributário Nacional, somente 

“a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira 

pessoa”.  

Nem é admissível, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça17, 

                                                 
13 MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário. 21ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p 140 e 141. 

14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 562.276/PR, Sessão Plenária. Relatora: 

Ministra Ellen Gracie, DJ de 10/02/2011. 
15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula no 430. 1ª Seção. DJe de 13/05/2010.  
16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.101.728/SP 

(Temas nº 96 e 97). 1ª Seção. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. DJe de 23/03/2009. 
17 Precedentes: Agravo Regimental no Agravo nº 1.086.114/SP; Recurso Especial nº 327.261/MG; e Recurso 

Especial nº 76.234/RS.  
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presunção de má-fé, que deve “ser provada por quem a alegou”. Para Frederico Menezes 

Breyner, 

 

não é lícito subverter o princípio geral segundo o qual deve ser presumido 

que todos agem de boa-fé e em respeito às normas jurídicas, imputando aos 

sócios o dever de provar que não cometeram qualquer infração, quando é a 

Fazenda que deve comprovar a conduta infracional. Deve então ser aberta 

aos sócios ... a possibilidade de comprovar que a Fazenda não 

comprovou a conduta dolosa ou culposa 18 (destaques da autora).  

 

Os apontamentos supra são consectários lógicos do dever constitucional de motivação 

dos atos administrativos, encartado no artigo 37 da Constituição Federal. Conforme 

imposição do artigo 142 do Código Tributário Nacional, não há espaço para 

discricionariedade na prática do ato tributário de lançamento, indissociavelmente vinculado à 

lei.  

Segundo Leonardo Nunes Marques, na seara da responsabilização tributária “inexiste 

margem para deduções”19: “por se tratar de restrição de direito do administrado, a 

atribuição de responsabilidade ao sócio da pessoa jurídica deve estar inequivocadamente 

caracterizada”20. 

Equivale dizer, nas palavras de Fábio Pallaretti Calcini, que “não basta o lançamento 

tributário na sua forma trivial ao responsável, pois, é preciso que neste exista motivação 

justificando as razões que levaram à imposição de responsabilidade tributária”21 (destaques 

da autora).  

O dever fazendário de apontar o motivo22 que deu azo à prática do ato e a motivação23 

correspondente decorre ainda da previsão expressa do artigo 50, incisos e § 1º da Lei nº 

9.784/1999, abaixo reproduzido:  

                                                 
18 BREYER, Frederico Menezes. Responsabilidade Tributária dos Sócios-gerentes: alegação de 

ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade e a aplicabilidade da jurisprudência do STJ em 

sede de Recursos Repetitivos (Recursos Especiais nos 1.104.900/ES e 1.110.925/SP). In Revista Dialética de 

Direito Tributário nº 167. São Paulo: Dialética, agosto de 2009. p. 63. 
19 MARQUES, Leonardo Nunes. A Responsabilidade Tributária do Sócio e a Inscrição em Dívida Ativa: 

Requisitos e Procedimento. In Revista Dialética de Direito Tributário nº 179. São Paulo: Dialética, agosto de 

2010. p. 111.  
20 MARQUES, op. cit., 2010. p. 111.  
21 CALCINI, Fábio Pallaretti. Responsabilidade Tributária. O dever de observância ao Devido Processo 

Legal e Motivação. In Revista Dialética de Direito Tributário nº 164. São Paulo: Dialética, maio de 2009. p. 41. 
22 Segundo conceitua a doutrina administrativa, o motivo “corresponde ao conjunto de circunstâncias, de 

acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato”. In DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella, Direito Administrativo, 24º ed., São Paulo: Atlas, 2011. p. 212. 
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Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação 

dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 

V - decidam recursos administrativos; 

VI - decorram de reexame de ofício; 

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem 

de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato 

administrativo. 

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir 

em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 

informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante 

do ato (destaques da autora). 

 

Destarte, a aplicação do artigo 135 do Código Tributário Nacional ao caso concreto e a 

conseguinte produção dos efeitos da responsabilidade (efetiva imersão na esfera patrimonial 

dos responsáveis, com desconsideração episódica da pessoa jurídica) somente pode ser 

consumada após inequívoca caracterização de uma das hipóteses de incidência da 

norma responsabilizatória, o que pressupõe o dever fazendário de comprovar suas 

alegações e de oportunizar aos terceiros o contraditório e a ampla defesa. 

Nem se avente que o artigo 124, II do Código Tributário Nacional (que estatui regra de 

solidariedade) dispensaria a demonstração da conduta infratora e permitiria automaticamente 

a caracterização da responsabilidade dos terceiros. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal 

Federal já decidiu que 

 

... o preceito do artigo 124, II, no sentido de que são solidariamente 

obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o 

legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a 

observância dos requisitos exigidos pelo artigo 128 do CTN, tampouco a 

desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros 

estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. 

A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o 

pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da 

prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos 

comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados 

                                                                                                                                                         
23 A motivação - elemento integrante da forma do ato administrativo - “exige que a Administração Pública 

indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. (...) A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer 

tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos 

administrativos”. In DI PIETRO, op. cit., 2011. p. 212. 
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quando não seja pessoal (artigo 125 do CTN) – pressupõe que a própria 

condição de devedor tenha sido estabelecida validamente24 (destaques da 

autora).  

 

Transcreve-se, por oportuno, o artigo 124 e respectivos incisos do 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; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 

benefício de ordem. 

 

Relacionado a este ponto, importante mencionar brevemente tema que tem gerado 

controvérsia entre os operadores do direito: a natureza jurídica da responsabilidade tributária 

insculpida no artigo 135 do Código Tributário Nacional, ou, mutatis mutandis, sua 

qualificação como subsidiária, pessoal ou solidária. Essa definição é relevante pois a Fazenda 

Nacional tem constantemente se valido das noções de “solidariedade” para presumir 

responsabilidade de terceiros e imediatamente arrolar seus bens pessoais. 

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 562.276/PR (que versava sobre a 

inconstitucionalidade da responsabilidade prevista no artigo 13 da Lei nº 8.620/1993) a 

Sessão Plenária do Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se pronunciar sobre a 

qualificação da responsabilidade do artigo 135 do Código Tributário Nacional.  

Na ocasião, assinalou-se que a responsabilidade imputada a terceiras pessoas é 

subsidiária, pois demanda que se esgotem antes as chances de cobrança da sociedade e se 

demonstrem inequivocadamente uma das circunstâncias do artigo 135 do Código Tributário 

Nacional. Para a Corte Suprema, “cada pessoa é sujeito de direitos e obrigações próprios e o 

dever fundamental de pagar tributos está associado às revelações de capacidade contributiva 

a que a lei vincule o surgimento da obrigação do contribuinte”25.  

Mesma orientação parece predominar no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. No 

julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.101.728/SP (submetido 

                                                 
24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 562.276/PR. Tribunal Pleno. Relatora: 

Ministra Ellen Gracie, DJ de 10/02/2011.  
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 562.276/PR. Tribunal Pleno. Relatora: 

Ministra Ellen Gracie, DJ de 10/02/2011. 
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ao rito do antigo artigo 543-C do CPC/1973), o relator Ministro Teori Albino Zavascki 

consignou que 

 

... para que se viabilize a responsabilização patrimonial do sócio (...), é 

indispensável que esteja presente uma das situações caracterizadoras da 

responsabilidade subsidiária do terceiro pela dívida do executado, nos 

moldes das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN26 (destaques da 

autora).  

 

Essa é também a opinião de diversos doutrinadores27. Em comento ao artigo 135 do 

Codex Tributário Francisco Prehn Zavaski anotou que “somente quando inexistentes ou 

insuficientes os bens da sociedade é que os eventuais responsáveis poderão responder pela 

dívida tributária, caso, obviamente, comprovado que a obrigação tributária teve origem no 

ato ilícito”28.  

Não obstante as sólidas posições nesse sentido, é comum classificar a responsabilidade 

tributária do artigo 135 do Código Tributário Nacional como pessoal. Significa dizer, nas 

palavras de Luciano Amaro, que  

 

esse dispositivo exclui do polo passivo da obrigação a figura do contribuinte 

(que, em princípio, seria a pessoa em cujo nome e por cuja conta estaria 

agindo o terceiro) ... A responsabilidade pessoal deve ter aí o sentido (...) de 

que ela não é compartilhada com o devedor ‘original’ ou ‘natural’29 

 

Na apreciação do Recurso Especial nº 1.104.064/RS, da relatoria do então Ministro 

Luiz Fux, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu que  

 

o artigo 135 retira a ‘solidariedade’ do artigo 134. Aqui, a 

responsabilidade se transfere inteiramente para os terceiros, liberando 

os seus dependentes e representados. A responsabilidade passa a ser 

                                                 
26 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.101.728 /SP. 

1ª Seção. Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 23/03/2009.. 
27 Cita-se, à guisa de exemplo, os seguintes autores: RIBEIRO, Diego Diniz. Responsabilidade Tributária 

Fundada no Art. 135, III, do CTN: Presunção de certeza da CDA e o cálculo jurisprudencial dos precedentes do 

STJ e do STF. In Revista Dialética de Direito Tributário nº 199, abril de 2012. MOURA, Lenice S. Moreira de 

Moura; MASCENA, Fátima Larisse de Farias. A Exceção de Pré-Executividade como Meio de Defesa diante da 

ilegalidade de Redirecionamento Fiscal. In Revista Dialética de Direito Tributário nº 202, julho de 2012. p. 95. 
28 ZAVASCKI, Francisco Prehn. A Responsabilidade Tributária Prevista no Art. 135 do CTN e o Processo 

de Execução Fiscal. In Revista Dialética de Direito Tributário nº 193. São Paulo: Dialética, outubro de 2011. p. 

55. 
29 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 306.  
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pessoal, plena e exclusiva desses terceiros. Isto ocorrerá quando eles 

procederem com manifesta malícia (mala fides) contra aqueles que 

representam, toda vez que for constatada a prática de ato ou fato eivado de 

excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatuto30 

(destaques da autora).  

 

Para Aliomar Baleeiro, o caso do artigo 135 do Código Tributário Nacional é de 

“responsabilidade por substituição. As pessoas indicadas no artigo 135 passam a ser os 

responsáveis ao invés do contribuinte”31. Idêntica conclusão é esposada por Fábio Leopoldo 

de Oliveira: “trata-se de responsabilidade de caráter pessoal do terceiro que representa o 

contribuinte. ... O terceiro responde pessoalmente pelo crédito tributário”32.  

Sem embargo das orientações supra, parcela expressiva da doutrina e da jurisprudência 

pátrias tem classificado essa modalidade de responsabilização como solidária.  

É o caso, por exemplo, da jurisprudência exarada pela 2ª Turma do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região33. Em recente precedente relatado pelo Desembargador Federal Otávio 

Roberto Pamplona, o Colegiado concluiu que a responsabilidade prevista no artigo 135 do 

Código Tributário Nacional é “solidária, nos exatos termos determinados pelo artigo 124, 

inc. II do CTN, solidariedade essa a qual, conforme reitera o parágrafo único, não comporta 

benefício de ordem”34.  

Hugo de Brito Machado compactua expressamente da posição adotada pela 2ª Turma 

do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não obstante, adverte que “no 5º Simpósio 

Nacional de Direito Tributário ... prevaleceu a tese de que o artigo 135 cuida de hipótese de 

substituição, e por isto a responsabilidade de qualquer das pessoas” ali referidas “implica a 

exoneração da pessoa jurídica”35.  

                                                 
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.104.064/RS. 1ª Turma. Relator: Ministro Luiz 

Fux. DJe de 14/12/2010. 
31 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 492. 
32OLIVEIRA, Fábio Leopoldo de. Responsabilidade Tributária. In MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord). 

Curso de Direito Tributário. Belém: CEJUP, 1993. p. 232. 
33 Precedentes da 2ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região: AG nº 2008.04.00.040195-9/RS; AG 

nº 5017155-93.2011.404.0000/RS; AG nº 0011024-27.2010.404.0000/RS; AG nº 0000084-

61.2014.404.0000/SC; AG nº 5002763-46.2014.404.0000/PR. 
34 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agravo de Instrumento nº 0011024-27.2010.404.0000. 2ª 

Turma. Relator: Otávio Roberto Pamplona, D.E de 04/12/2013. 
35 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 34ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 166. 
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Contudo, segundo o autor esse entendimento é “inteiramente inaceitável. A lei diz que 

são pessoalmente responsáveis, mas não diz que sejam os únicos. A exclusão da 

responsabilidade, a nosso ver, teria de ser expressa”36. Pondera que 

 

a responsabilidade do contribuinte decorre de sua condição de sujeito 

passivo direto da relação obrigacional tributária. Independe de disposição 

legal que expressamente a estabeleça. Assim, tratando-se de 

responsabilidade inerente à própria condição de contribuinte, não é 

razoável admitir-se que desapareça sem que a lei o diga expressamente. 

Isto, aliás, é o que se depreende do disposto no artigo 128 do CTN ... Pela 

mesma razão que se exige dispositivo legal expresso para atribuição da 

responsabilidade a terceiro, também se há de exigir dispositivo legal 

expresso para excluir a responsabilidade do contribuinte. Assim, as 

obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poderes 

ou infração de lei, contrato social ou estatutos nascem com mais de um 

sujeito passivo, sendo um contribuinte, com definição do artigo 121, I, e um 

ou mais responsáveis, conforme definição do artigo 121, II, do CTN37 

(destaques da autora). 

 

No mesmo diapasão colhe-se a lição de Vladimir de Passos Freitas, para o qual na 

regra consagrada pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional a “responsabilidade deixa de 

ser supletiva para assumir caráter de solidariedade”. A justificativa para a solidarização é 

justamente a de que “há a prática de um ato ilícito pelo responsável, seja violando a lei, seja 

desrespeitando a lei, o contrato ou estatuto da sociedade em que trabalha”38. 

Assim, dependendo da classificação atribuída à responsabilidade do artigo 135 do 

Código Tributário Nacional (solidária, subsidiária ou pessoal), a incidência da norma 

produzirá diferentes consequências tributárias, notadamente quanto ao lócus ocupado pelo 

terceiro e pelo contribuinte na relação obrigacional tributária (se em conjunto, 

preferencialmente ou isoladamente).  

De toda sorte, o que é relevante notar é que, independentemente da posição 

adotada, assevera-se com segurança que o artigo 135 do Código Tributário Nacional não 

estatui responsabilização objetiva, mas indireta e excepcional.  

Em qualquer caso, mesmo que se estivesse diante de solidariedade, a norma do artigo 

135 do Código Tributário Nacional impõe ao Fisco o ônus de comprovar a ocorrência dolosa 

                                                 
36 MACHADO, op. cit., 2013. p. 166. 
37 MACHADO, op. cit., 2013. p. 166. 
38 FREITAS, Vladimir de Passos (coord). Código Tributário Nacional Comentado. 4ª ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2007. p. 642. 
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de uma das situações descritas no caput do dispositivo. Comprovação essa que somente será 

legítima e recepcionada pela Carta Magna se significar ampla oportunidade de contraditório, 

discussão e produção de contraprovas (artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal de 1988).  

Por interpretação extensiva do artigo 5º, LVII da Carta Magna, até que se prove o 

contrário os sujeitos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional não são reputados 

responsáveis tributários.  

Quer-se com isso dizer que a instabilidade jurídica vigente acerca da natureza da 

responsabilidade do artigo 135 do Código Tributário Nacional não pode significar a 

possibilidade de imersão direta e imediata no patrimônio de terceiras pessoas, ainda não 

comprovadamente responsáveis tributários. Essa circunstância é veementemente rechaçada 

pelo princípio fundamental ao contraditório e não é sancionada nem mesmo pelas noções de 

solidariedade, pessoalidade ou subsidiariedade.  

Reafirma-se: a nota distintiva da regra matriz de responsabilidade prevista no artigo 

135 do Código Tributário Nacional é a prática dolosa de atos infracionais, característica que 

não pode ser suprimida nem mesmo pelo artigo 124 do Código Tributário Nacional, como já 

se pronunciou o Supremo Tribunal Federal39.  

Destarte, o que se sustenta é uma visão do Princípio do Contraditório e do Devido 

Processo Legal comprometida com a Verdade Material, arraigada às vicissitudes de cada caso 

concreto: somente se permitirá a incidência da norma de responsabilidade e a produção de 

seus efeitos quando comprovado que o terceiro agiu com a intenção de não adimplir a 

obrigação tributária do contribuinte, incorrendo em infração à lei, estatuto ou contrato social.  

Não se perca de vista que os princípios fundamentais, no sentido conferido ao termo 

por Robert Alexy40, são mandados de otimização cuja função é estabelecer aos órgãos estatais 

a missão de reconhecer a maior eficácia possível ao seu conteúdo.  

Para a espécie, significa que os Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e Devido 

Processo Legal não podem ser aplicados sob um ponto de vista formalista, mas sob o prisma 

                                                 
39 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 562.276/PR. Tribunal Pleno. Relatora: 

Ministra Ellen Gracie, DJ de 10/02/2011. 
40 Na conceituação do autor, “los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida 

posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los princípios son mandatos de 

optimización, que se caracterizan porque pueden cumplirse en diferente grado y que la medida debida de su 

cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas”. In ALEXY, Robert. 

Teoría de los derechos fundamentales. 2.ª ed. Madrid: CEPC, 2007. p. 67-68. 
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de sua efetividade: o patrimônio do sócio-gerente e demais terceiros enumerados no artigo 

135 do Código Tributário Nacional somente será atingido após comprovada a ocorrência das 

exceções legais (o que pressupõe a oportunidade de contraditar previamente o ato 

administrativo). 

Nesse diapasão, porque elucidativo e pertinente, transcreve-se conhecida lição de 

Calmon de Passos, para o qual  

 

o devido processo legal não é sinônimo de formalismo, nem culto da forma 

pela forma, do rito pelo rito, mas sim um complexo de garantias mínimas 

contra o subjetivismo e o arbítrio dos que têm poder de decidir. Essa 

evidência exige que se veja a categoria do processo sob o enfoque da 

efetividade de um Estado Democrático (destaques da autora).41  

 

Assim, com arrimo na conjectura fundamental de que a responsabilidade tributária de 

terceiros impreterivelmente demanda procedimento sujeito ao crivo do contraditório, da 

ampla defesa e do devido processo legal, na sequência se explana que o arrolamento 

administrativo de bens deve receber tratamento diverso conforme a caracterização do 

sujeito passivo (se contribuinte ou se responsável), mormente quanto ao momento de sua 

efetivação. 

Ver-se-á que essa conclusão tem relevantes reflexos práticos na esfera patrimonial dos 

terceiros e na possibilidade de aforamento da Medida Cautelar Fiscal prevista na Lei Federal 

nº 8.397 de 1992. 

                                                 
41 PASSOS, Calmon de. Direito, poder, justiça e processo: julgando os que nos julgam. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999. 
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3. INTERPRETAÇÃO DO ARROLAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME 

A CONSTITUIÇÃO: VEDAÇÃO À SUA REALIZAÇÃO PRÉVIA AO 

ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Demonstrou-se alhures que a apuração da responsabilidade do artigo 135 do Código 

Tributário Nacional requer: estrito enquadramento e comprovação da ocorrência de uma das 

hipóteses legais (atuação dos terceiros com excesso de poderes ou infração à lei, estatuto ou 

contrato social); e a possibilidade de contraditar as alegações da Fazenda Pública e de 

produzir todas as provas admitidas em direito.  

Não é, portanto, automaticamente presumível da ocorrência do fato imponível, 

diferentemente da condição de contribuinte que, a teor do artigo 121, parágrafo único, I do 

Código Tributário Nacional, possui “relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador”. 

Afirmou-se, ademais, que os artigos 64 e 64-A da Lei nº 9.532/1997 permitem o 

arrolamento de bens do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua 

responsabilidade for superior a quinhentos mil reais (§ 7º do artigo 64 da Lei nº 9.532/1997) e 

a trinta por cento de seu patrimônio conhecido (caput do artigo 64 da Lei nº 9.532/1997).  

Exegese conjunta dos dispositivos acima referidos e consentânea com a Constituição 

Federal permite concluir que enquanto não restar definitivamente caracterizada a 

responsabilidade dos terceiros (em procedimento administrativo que observe o 

contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal), não se preenche o principal 

requisito exigido pela lei para o arrolamento de seus bens e direitos: a condição de sujeito 

passivo da exação. O arrolamento somente poderia ocorrer após a verificação de um dos 

requisitos autorizadores da incidência da norma de responsabilização (artigo 135 do Código 

Tributário Nacional). 

Outrossim, dependendo da caracterização do sujeito passivo – se contribuinte ou se 

responsável tributário – os momentos de arrolamento são distintos e estão sujeitos a 

pressupostos diferentes.  

Conquanto seja possível – como ensina a jurisprudência do Superior Tribunal de 
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Justiça42 – o imediato arrolamento, por cautela, dos bens do Contribuinte, antes mesmo da 

conclusão do processo administrativo de lançamento do tributo, o mesmo não se pode afirmar 

e permitir quanto aos bens particulares dos terceiros elencados no artigo 135 do Código 

Tributário Nacional, possíveis responsáveis tributários.  

E isso porque, consoante exaustivamente asseverado, primeiro é preciso provar, em 

processo sujeito ao crivo do contraditório e da ampla defesa, que o terceiro deve responder 

pela dívida do contribuinte.  

Admitir o contrário (mormente na hipótese descrita no inciso III do artigo 135 do 

Código Tributário Nacional) significaria consentir com a imediata e presumida 

desconsideração da personalidade jurídica, além de desnaturar toda a construção de direito 

empresarial acerca da responsabilidade nas sociedades limitadas, prevista no artigo 1.052 do 

Código Civil de 2002: “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao 

valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 

social”. 

Como é cediço, vigora na seara empresarial o princípio da Intangibilidade do Capital 

Social, fundado na ideia de que a garantia dos credores (mesmo a Fazenda Pública), frente ao 

risco da atividade econômica, está no capital e no patrimônio social (e não nos bens das 

pessoas físicas associadas). Segundo Fábio Ulhoa Coelho,  

 

... em consequência, ainda, de sua personalização, a sociedade terá 

patrimônio próprio, seu, inconfundível e incomunicável com o 

patrimônio individual de cada um de seus sócios. Sujeito de direito 

personalizado autônomo, a pessoa jurídica responderá com o seu patrimônio 

pelas obrigações que assumir. Os sócios, em regra, não responderão pelas 

obrigações da sociedade. Somente em hipóteses excepcionais, que serão 

examinadas a seu tempo, poderá ser responsabilizado o sócio pelas 

obrigações da sociedade. Como se pode perceber, estas consequências da 

personalização da sociedade empresária constituem verdadeiros princípios 

do direito societário43 (destaques da autora).  

 

Mesmo fundamento rege os procedimentos contábeis, que sob a denominação de 

Princípio da Entidade repugnam qualquer miscelânea patrimonial. Somente em casos 

excepcionais e após devidamente comprovado é que uma entidade deve responder pela dívida 

de outra, seja em conjunto, isoladamente ou após esgotadas as chances de cobrança do 

                                                 
42 Acerca do tema: Recurso Especial nº 1.157.618/SC, do Superior Tribunal de Justiça. 
43 COELHO, op. cit., 2015. p. 143. 
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devedor principal. 

Enfrentando diretamente a extensão da responsabilidade prevista no artigo 135, III do 

Código Tributário Nacional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal determinou 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 de 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.44 (destaques da autora).  

 

Desta feita, eventual confusão patrimonial intentada pelas Fazendas Públicas ao 

arrolar imotivada e imediatamente os bens pessoais de terceiros para garantia da dívida da 

sociedade contribuinte, é censurada não somente pelos princípios da presunção de inocência 

(aplicação análoga), do Contraditório (artigo 5º, V da Constituição Federal) e do Devido 

Processo Legal (artigo 5º, LIV da Constituição Federal) como também pelo Princípio da Livre 

Iniciativa, consagrado no artigo 170, parágrafo único da Magna Carta:  

 

Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 

de elaboração e prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.   

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 

públicos, salvo nos casos previstos em lei. (destaques da autora). 

 

                                                 
44 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 562.276/PR. Relatora: Ministra Ellen 

Gracie, DJ de 10/02/2011.  
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Para que se coadune com a Constituição Federal e a jurisprudência unânime da 

Suprema Corte45, o arrolamento de bens e direitos disciplinado no artigo 64 da Lei 

no 9.532/1997 só pode ser efetivado em desfavor de terceiros depois de constatada de maneira 

inequívoca sua responsabilidade, em procedimento motivado, que oportunize o 

contraditório e a ampla defesa e que não mitigue o livre exercício de qualquer atividade 

econômica. 

Nas palavras de Fábio Pallaretti Calcini, nessas situações não basta simplesmente 

incluir o sócio diretor como responsável tributário no Auto de Infração, “pois é preciso 

possibilitar um efetivo devido processo legal, mediante a plena justificativa de seus atos 

administrativos”46.  

Tamanha é a relevância do Contraditório em situações de desconsideração da 

personalidade jurídica (circunstância presente na maioria dos incisos do artigo 135 do Código 

Tributário Nacional) que o Novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 13.105 de 

16 de março de 2015, prevê no Capítulo IV a deflagração de um incidente processual 

específico para suscitar e comprovar a aludida desconsideração, com a oitiva de todos os 

interessados e a suspensão do trâmite do processo originário de cobrança. 

Transcrevem-se, por oportuno, os artigos 133 a 137 do Novel Diploma Processual, que 

além de positivarem os princípios antes invocados realçam a necessidade de que a 

desconsideração observe os requisitos materiais previstos em lei (na espécie, as condições 

exigidas pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional): 

 

Artigo 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será 

instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber 

intervir no processo. 

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os 

pressupostos previstos em lei. 

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração 

inversa da personalidade jurídica. 

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

processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução 

fundada em título executivo extrajudicial. 

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao 

distribuidor para as anotações devidas. 

                                                 
45 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 562.276/PR. Relatora: Ministra Ellen 

Gracie, DJ de 10/02/2011. 
46 CALCINI, op. cit., 2009. p. 35.  
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§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da 

personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será 

citado o sócio ou a pessoa jurídica. 

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

§ 2o. 

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos 

legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para 

manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por 

decisão interlocutória. 

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. 

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração 

de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao 

requerente. 

 

Na Exposição de Motivos do Anteprojeto do Código de Processo Civil o legislador 

ordinário esclareceu que, como objetivo primeiro, buscou-se evidenciar a “harmonia da lei 

ordinária em relação à Constituição da República”, circunstância que “fez com que se 

incluíssem no Código, expressamente, princípios constitucionais na sua versão processual”47. 

É o caso, por exemplo, do “contraditório e produção de provas, prévio à decisão que 

desconsidera a personalidade da pessoa jurídica” 48. 

Além dos artigos acima transcritos, no artigo 970, VII o Novo Diploma Processual 

reitera o dever de observância do Contraditório e do Devido Processo Legal nas hipóteses de 

constrição dos bens de sócios administradores, ao prever que somente “são sujeitos à 

execução os bens” do responsável “nos casos de desconsideração da personalidade jurídica” 

(precedida, como antevisto, de um incidente específico).  

Nesse mesmo diapasão também é digno de realce o mandamento do artigo 795 do 

Novo Código de Processo Civil, segundo o qual “os bens particulares dos sócios não 

respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei”. Novamente, o 

Código repugna presunções de responsabilidade e desconsiderações da personalidade jurídica 

realizadas a despeito do devido processo legal e do contraditório, além de prestigiar o 

princípio cânone do direito empresarial: a Intangibilidade do Capital Social.  

Em comentários ao aludido artigo 795, Flávio Tartuce complementa que  

                                                 
47 BRASIL. Código de Processo Civil: anteprojeto/Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de 

Anteprojeto de Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal, Presidência, 2010. Disponível em 

http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf. Acesso em 02/09/2016. 
48 BRASIL. Código de Processo Civil: anteprojeto/Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de 

Anteprojeto de Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal, Presidência, 2010. Disponível em 

http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf. Acesso em 02/09/2016. 
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Nos termos do seu § 1º, o sócio-réu, quando responsável pelo pagamento da 

dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam excutidos os 

bens da sociedade, o que confirma a sua responsabilidade subsidiária e não 

solidária, presente o benefício de ordem ou de excussão. Ao sócio que alegar 

esse benefício, cabe a nomeação de bens da sociedade, situados na mesma 

comarca, livres e desembargados, que bastem para pagar o débito (art. 795, 

§ 2º)49.  

 

Ora, se na esfera judicial – em muitos casos acionada após esgotamento das chances 

de defesa no contencioso administrativo tributário – o Código de Processo Civil exige a 

instauração de um incidente para concretização do contraditório e da ampla defesa dos sócios, 

com mais razão na seara administrativa deve ser oportunizada ao terceiro a possibilidade de 

comprovar sua condição de “responsável” pelo crédito tributário, antes que tenha os seus 

pessoais arrolados e sujeitos à indisponibilidade da Cautelar Fiscal.  

Imperativo sustentar, portanto, que o arrolamento administrativo dos bens dos sócios e 

demais terceiros elencados no artigo 135 do Código Tributário Nacional – possíveis 

responsáveis tributários – só pode se dar após a constituição definitiva do crédito tributário.  

Mister ponderar que em alguns precedentes o Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

já se manifestou em sentido favorável à argumentação aqui exposta.  

No julgamento da Apelação Cível nº 2006.72.04.001194-7, a 1ª Turma do Tribunal 

Regional enfrentou caso de arrolamento administrativo de bens de terceiros realizado 

concomitantemente ao lançamento do débito tributário em desfavor da sociedade, com esteio 

no artigo 135, III do Código Tributário Nacional. Narrou a parte autora daquela demanda 

(sócia indevidamente responsabilizada) que  

 

... desde o seu ingresso na sociedade, não exerceu em momento nenhum a 

gerência da empresa ou mesmo praticou qualquer ato em nome da 

sociedade, até porque não tinha poderes para tanto, porquanto a 

administração da sociedade estava afeta ao sócio Juliano Jacomo Bez Batti, 

nos termos da terceira alteração do contrato social. 

Não obstante, disse que, recentemente, ao solicitar certidão junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga/SC, foi 

surpreendida com a averbação de arrolamento de bens determinada 

pelo INSS em dois imóveis de sua propriedade, de matrículas nº 7.390 e 

7.391. ... 

                                                 
49 TARTUCE, Flávio. O novo CPC e o Direito Civil. São Paulo: Método, 2015. p. 81. 
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Alegou que a legislação mencionada nas averbações somente autoriza o 

arrolamento de bens em relação ao sujeito passivo, ou seja, em relação 

àquele contra o qual foi efetivado o lançamento de algum tributo ou 

contribuição, o que não é o seu caso, seja em relação à pessoa física, seja em 

relação à pessoa jurídica da qual apenas participa como sócia. 

Disse que também não recebeu qualquer notificação do ato de 

arrolamento mediante a entrega de cópia do respectivo termo, conforme 

determina o § 3º do art. 64 da Lei 9532/97. Frisou que somente tomou 

conhecimento do arrolamento quando solicitou certidão do cartório de 

registro de imóveis. 

Aduziu ainda que o fato de ter participação no capital da sociedade não 

a faz responsável por obrigação tributária, conforme jurisprudência do 

STJ, sendo que o art. 135, III, do CTN, dispõe que a responsabilidade 

tributária somente pode ser estendida a diretores, gerentes ou representantes 

da pessoa jurídica quando a obrigação tributária seja resultante de ato ou fato 

eivado de excesso de poderes ou com infração da lei, contrato social ou 

estatutos.50 (destaques da autora). 

 

Bem se vê que, muito embora o arrolamento não importe em restrição à propriedade, 

quando recai sobre bens de terceiros que não participaram do processo administrativo de 

constituição do crédito e não tiveram a oportunidade de contraditório e ampla defesa 

(notadamente, para comprovar que não preenchem a condição de responsáveis), traduz-se em 

um instrumento de indevida coação ao pagamento da dívida, causando inúmeros 

constrangimentos às pessoas físicas. 

Debatendo o caso narrado acima, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região manteve incólume a sentença de primeiro grau que havia cancelado o arrolamento 

administrativo. Do voto condutor do acórdão, da relatoria do Desembargador Federal Vilson 

Darós, extraem-se os motivos pelos quais foi afastado o arrolamento fiscal que recaía sobre o 

bem da sócia da empresa fiscalizada, corroborando as circunstâncias elucidadas alhures:  

 

De fato, compulsando os autos, vê-se que a parte autora é apenas sócia da 

empresa Carol Alimentos Indústria e Comércio Ltda. e não há prova de 

que exerceu algum ato em nome da sociedade. Ademais, como acima 

transcrito, o relatório fiscal é claro no sentido de que o verdadeiro 

proprietário da empresa é o Sr. Ademir Jacomo Bez Batti. Sendo assim, a 

parte autora não pode ser considerada como responsável tributário a 

autorizar que o Fisco possa proceder ao arrolamento de seus bens. 

Isso porque o sujeito passivo da obrigação é a sociedade Carol 

Alimentos Indústria e Comércio Ltda, conforme se verifica do 

procedimento administrativo acostado aos autos (fl. 64) e não a parte 

autora. Vale dizer que a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, 

do CTN, imposta ao sócio-gerente, ao administrador ou ao diretor de 

                                                 
50 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível nº 2006.72.04.001194-7. 1ª Turma. 

Relator: Vilson Darós. DE de 07/10/2011. 
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empresa é subjetiva e só se caracteriza quando há prática de atos com 

excesso de poderes ou de violação da lei, do contrato ou estatuto. 51 

(destaques da autora) 

 

Invocando a sentença do magistrado singular, os Desembargadores ainda relembraram 

que, nas situações em que a Fazenda Pública pretende imergir na esfera patrimonial dos 

terceiros com fundamento no artigo 135 do CTN,  

 

O ônus da prova recai sobre o exequente quanto ao fato constitutivo de seu 

direito. Assim, para determinar a responsabilidade tributária das pessoas 

arroladas no art. 135 do CTN, o importante não é simplesmente demonstrar a 

existência da obrigação tributária insatisfeita, mas a causa desta, que deve 

consistir, necessariamente em um ato intencional (doloso) atribuível a uma 

daquelas pessoas, do qual resulte o tributo devido. 52. 

 

O Tribunal Regional também anotou algumas das consequências jurídicas advindas do 

arrolamento administrativo, merecendo destaque o seguinte excerto: 

 

Cumpre consignar que, muito embora o procedimento fiscal de arrolamento 

de bens não ofenda ao direito de propriedade, há se reconhecer que tal 

medida pode implicar na diminuição do valor de mercado do bem, 

dificultando, na prática, a sua alienação. Ademais, as certidões fiscais 

expedidas em nome do contribuinte devem mencionar o arrolamento 

efetivado, divulgando publicamente a sua situação fiscal, o que pode 

acontecer até mesmo enquanto pendente de constituição formal o 

crédito tributário. 53 (destaques da autora).  

 

A solução adotada no julgado acima relatado (Apelação Cível nº 2006.72.04.001194-

7) traz à tona a relevância da garantia fundamental encartada no artigo 5º, LIV do Diploma 

Constitucional, segundo o qual ninguém será privado de seus bens ou reputado devedor da 

Fazenda Nacional sem o devido processo legal, ainda que para fins de arrolamento 

administrativo. 

Acaso a sócia do julgado paradigma (Apelação Cível nº 2006.72.04.001194-7) tivesse 

participado do processo administrativo de constituição do crédito ou sido notificada 

                                                 
51 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível nº 2006.72.04.001194-7. 1ª Turma. 

Relator: Vilson Darós. DE de 07/10/2011. 
52 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível nº 2006.72.04.001194-7. 1ª Turma. 

Relator: Vilson Darós. DE de 07/10/2011. 
53 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível nº 2006.72.04.001194-7. 1ª Turma. 

Relator: Vilson Darós. DE de 07/10/2011. 
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previamente do ato de arrolamento de seus bens, provavelmente o desfecho da contenda seria 

outro e não teria sequer implicado na movimentação da máquina judiciária.  

Por todas essas razões, nada mais certo do que, antes de se proceder à imediata 

responsabilização dos sócios e ao arrolamento de seus bens pessoais, permitir o acertamento 

da relação jurídica entre o Fisco e o Contribuinte, ao menos na órbita administrativa, com a 

constituição definitiva do crédito tributário (artigo 145 do Código Tributário Nacional).  

Somente dessa maneira é possível verificar se, de fato, remanesce alguma exigência 

tributária e se ela pode, ante à constatação inequívoca de conduta caracterizadora de uma das 

hipóteses do artigo 135 do Código Tributário Nacional, ser reputada à esfera patrimonial dos 

responsáveis tributários. 

Complementa-se, nesse diapasão, que o requisito primordial à autorização do 

arrolamento administrativo (dívida que sobeja em trinta por cento o patrimônio do sujeito 

passivo) é também condição para que o Fisco ajuíze Medida Cautelar Fiscal e requeira a 

indisponibilidade de todo o acervo patrimonial do sujeito passivo para garantia antecipada da 

dívida. 

Não se olvide, ademais, que a Lei nº 8.397/1992, instituidora da Medida Cautelar 

Fiscal, prevê também a sua propositura como sanção ao sujeito que não comunica ao órgão 

fazendário a venda de qualquer bem arrolado ou pratica atos que “dificultem” ou “impeçam” 

a satisfação do crédito tributário. Confira-se do artigo 2º da Lei nº 8.397/1992, transcrito 

abaixo:  

 

Art. 2º A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito 

passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor:  

I - sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou 

deixa de pagar a obrigação no prazo fixado; 

II - tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o 

adimplemento da obrigação; 

III - caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens;  

IV - contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu 

patrimônio;  

V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento 

do crédito fiscal:  

a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade;  

b) põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros;  

VI - possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados 

ultrapassem trinta por cento do seu patrimônio conhecido;  
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VII - aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao 

órgão da Fazenda Pública competente, quando exigível em virtude de 

lei; 

VIII - tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo 

órgão fazendário;  

IX - pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do 

crédito. (destaques da autora). 

 

Uma vez concedida, “produzirá, de imediato, a indisponibilidade dos bens do 

requerido, até o limite da satisfação da obrigação” (art. 4º da Lei nº 8.397/1992). Além do 

mais, a indisponibilidade dos bens e direitos dos sujeitos passivos, a teor do artigo 7º da Lei 

nº 8.397/1992, pode ser deferida liminarmente, mesmo sem a oitiva do Réu e “dispensada a 

Fazenda Pública de justificação prévia”. 

Nota-se, outrossim, que o arrolamento administrativo de bens previamente à 

constituição definitiva do crédito pode acarretar severas consequências à esfera jurídica dos 

terceiros elencados no artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando reputados 

prematuramente “responsáveis” pela exação tributária.  

Nem se avente, portanto, que nessas situações o contraditório seria diferido e 

assegurado aos hipotéticos responsáveis após o lançamento fiscal e a lavratura dos termos de 

arrolamento de seus bens. Não há que se falar em contraditório postergado para momento 

subsequente ao dano.  

O que se vê nessas hipóteses é justamente a imputação direta e por presunção de 

responsabilidade tributária e uma odiosa inversão do ônus probatório, impondo aos sujeitos 

descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional o encargo insuportável de, após ter 

seus bens arrolados ou constritos antecipadamente (na hipótese de lhes ser deflagrada Medida 

Cautelar Fiscal), produzir prova de fato negativo para demonstrar que não agiu com má-fé ou 

dolosamente. 

Calha bem à espécie lição do professor Cândido Rangel Dinamarco acerca do 

Contraditório Efetivo e Equilibrado. Citando a doutrina de Antônio Celso Camargo Ferraz, 

explica Dinamarco que Contraditório efetivo significa a “real participação das pessoas no 

processo” 54: portanto, necessária informação e possível reação; para o caso, no sentido de que 

                                                 
54 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1986. p. 96 e 97. 
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haja a efetiva oportunidade de o sujeito elencado no artigo 135 do Diploma Tributário reagir 

antes de ter seus bens arrolados administrativamente.  

Já a noção de um contraditório equilibrado reforça a ideia de promoção da igualdade 

entre as partes: “tudo se faz para que haja uma igualdade de oportunidades das partes no 

processo” 55. No caso, que as preferências e os privilégios detidos pela Fazenda Pública não 

recaiam direta e simplesmente sobre os bens dos sócios, que detêm personalidade jurídica 

própria e que somente respondem pelas dívidas de terceiros em raríssimas oportunidades.  

Destarte, ainda que o procedimento de arrolamento seja formalmente perfeito, para 

atender efetivamente ao direito e às garantias impostas pelo Contraditório e Devido Processo 

Legal, faz-se imperativo averiguar se ele está de acordo com as necessidades do direito 

substancial (efetiva ocorrência das exceções taxadas pelo artigo 135 do CTN) e com os 

valores constitucionais que orientam o ordenamento jurídico pátrio (Livre Iniciativa, 

Intangibilidade do Capital Social, Presunção de Inocência, Contraditório, Ampla Defesa e 

Devido Processo Legal). 

                                                 
55 DINAMARCO, op. cit., 1986. p. 98. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Face aos delineamentos jurisprudenciais da responsabilidade insculpida no artigo 135 

do Código Tributário Nacional, concluiu-se que é modalidade de responsabilização indireta e 

derivada. Requer, portanto, ampla dilação probatória e estrito enquadramento legal, seja para 

comprovar a ingerência no patrimônio dos terceiros conjuntamente com o contribuinte 

(solidária), após esgotadas as chances de cobrança do contribuinte (subsidiária) ou para 

completa exclusão do contribuinte do polo passivo da obrigação tributária (pessoal).  

Diante desses pressupostos e da mudança de paradigma inaugurada pelo Novo Código 

de Processo Civil (artigos 134 a 137), sustentou-se que antes de se proceder ao imediato 

arrolamento dos bens dos sujeitos elencados no artigo 135 do Código Tributário Nacional, 

deve-se averiguar a responsabilidade em procedimento sujeito ao crivo do contraditório e da 

ampla defesa.  

Dito de outra maneira, apontou-se a inconstitucionalidade, por preterição de 

contraditório, do arrolamento administrativo de bens de terceiros antes da constituição 

definitiva do crédito tributário lavrado em desfavor do contribuinte (pressupõe-se o trâmite 

regular do processo administrativo, conforme disposições do Decreto nº 70.235/1972). O 

arrolamento prévio à constituição definitiva do crédito é prematuro, porque prescinde do 

acertamento da relação jurídica de responsabilidade. 

Assim, não seria a pura e simples suspensão da exigibilidade do crédito (artigo 151 do 

Código Tributário Nacional) que, nas situações aventadas, obstaria o arrolamento 

administrativo. É, antes e ao revés, o fato de a responsabilidade tributária não poder ser 

imposta de maneira presumida, injustificada e com supressão de contraditório. Em deferência 

à Supremacia da Constituição Federal e sua força normativa, a Lei nº 9.532/1997 deve passar 

pelo que o Ministro Luís Roberto Barroso chamou de uma “filtragem constitucional”56: deve 

ser interpretada à luz dos princípios constitucionais a serem preservados e considerando as 

vicissitudes dos casos concretos. 

É inadmissível que no vigente Estado Democrático de Direito um instrumento 

acautelatório como o arrolamento seja desvirtuado a ponto de significar a sobreposição de 

                                                 
56 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (o triunfo tardio do 

direito constitucional no Brasil), 2005. Disponível em http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-

content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf. p. 27. 
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interesses arrecadatórios a princípios que consagram garantias fundamentais dos 

administrados (mormente, a liberdade de iniciativa, o contraditório e o devido processo legal). 

O arrolamento dos bens de terceiros antes da constituição definitiva do crédito e com 

fulcro em presunção objetiva de responsabilidade tributária equivale a ato administrativo nulo 

e à tentativa velada de, pelos meios oblíquos, cobrar coercitivamente tributo de terceiras 

pessoas não vinculadas diretamente ao fato gerador.  

Esse comportamento é repudiado pelo Supremo Tribunal Federal57, pela Constituição 

e, como antevisto, pelo Novo Código de Processo Civil. O próprio Decreto nº 70.235/1972, 

que regula o processo administrativo no âmbito federal, apena com a pecha da nulidade os 

atos e termos lavrados “com preterição do direito de defesa” (art. 59, incisos I e II do 

Decreto). 

Permitir raciocínio de tal monta não muito tardaria na extensão dessas conclusões à 

Medida Cautelar Fiscal, permitindo-se a indisponibilidade do patrimônio conhecido dos 

terceiros discriminados no artigo 135 do Código Tributário Nacional antes mesmo da 

comprovação de sua responsabilidade (para garantia antecipada de dívida do contribuinte). 

Trata-se certamente de um iminente perigo de grave dano às garantias constitucionais 

dos administrados, notadamente diante de corrente jurisprudencial58 que já admite o 

ajuizamento da Cautelar Fiscal antes da constituição definitiva do crédito.  

Por todas essas razões é que se pugna por exegese da Lei nº 9.532/1997 e do artigo 

135 do Código Tributário Nacional em harmonia com a Constituição Federal e o Princípio do 

Contraditório, vedando-se o arrolamento administrativo dos bens de hipotéticos responsáveis 

tributários antes da constituição definitiva do crédito e do esgotamento da via administrativa. 

                                                 
57 No sentido de repugnar a cobrança de tributo com efeito de sanção citam-se as Súmulas nº 323/STF e 547/STF 

e a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1454-4. 
58 Precedentes que admitem o aforamento da Cautelar Fiscal antes da constituição definitiva do crédito tributário: 

Recurso Especial nº 1298496/SP (2ª Turma, DE de 29/08/2012) e Recurso Especial nº 466.723/RS (1ª Turma, 

DJ de 22/06/2006), no Superior Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 5001057-27.2012.404.7201 (1ª Turma, 

DE de 22/05/2014), Agravo de Instrumento nº 5010546-26.2013.404.0000 (1ª Turma, DE de 24/04/2014) e 

Apelação Cível nº 5002250-93.2011.404.7207 (1ª Turma, DE de 04/04/2014), no TRF da 4ª Região. 
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