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RESUMO 
 
O presente artigo fora elaborado objetivando a apresentação de um tema de grande relevância 
no âmbito Tributário, o qual gerou por muito tempo questionamentos e discussões a respeito 
de qual o procedimento adequado a ser adotado em sede de Execução Fiscal. Abrangendo os 
aspectos pertinentes a cada teoria, a revisão bibliográfica acerca do tema, utilizando como 
referencial teórico o método dedutivo e julgados recentes, o trabalho em questão aborda o 
Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica em sede de Execução Fiscal, ou o 
Redirecionamento da Execução, conforme hipóteses e cabimentos.  
 
Palavras-chave: Dívida Ativa. Redirecionamento. Tributo. 
 
 

 

TAX ENFORCEMENT AND THE DISREGARD OF LEGAL ENTITY 

 

ABSTRACT 
 
The present article was prepared with the objective of presenting a topic of great relevance in 
the Tax sphere, which generated for a long time questions and discussions about which is the 
proper procedure to be adopted in the area of Tax Enforcement. Covering the aspects 
pertinent to each theory, the bibliographic review on the topic, using the deductive method 
and recent judgments as a theoretical reference, the work in question addresses the Institute of 
Disregard of Legal Entity in Tax Enforcement, or the Enforcement Warrant for Redirection of 
Debts, according to assumptions and facts. 
 
Keywords: Active debt. Redirection. Tribute 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa trata sobre a execução fiscal e a desconsideração da 

personalidade jurídica, possuindo importantes fatores a serem analisados. 

Em constante evolução, o estudo jurídico desta matéria necessita de complemento de 

outras ciências humanas que nos leva a um novo tratamento dos institutos que abrangem este 

tema. 

A realidade humana é permeada por várias dimensões que reclamam proteção integral, 

diga-se, única possibilidade para se garantir o desenvolvimento pleno das potencialidades 

humanas. 

No campo do Direito Tributário, tema de grande importância é a justiça fiscal, que 

enquanto instrumento do Estado faz frente às suas necessidades financeiras, como também 

colabora na realização da justiça social e na redistribuição de riquezas. 

Ao tratarmos de justiça na seara tributária, estaremos discutindo temas com a 

dimensão da carga fiscal, as relações entre fisco e contribuinte e a harmonia do sistema 

tributário. 

Esperamos trazer o tema da execução fiscal e a desconsideração da personalidade 

jurídica, pouco trabalhado no meio acadêmico, para o foco, discutindo e buscando entendê-lo 

como um todo, uma vez que, ao falarmos de execução fiscal e sua possível ineficiência nos 

trâmites, podemos contar ou não com o Instituto da Desconsideração da Personalidade 

Jurídica (IDPJ). 

Sendo assim, ao discutir o tema, veremos a respeito de qual o procedimento deverá ser 

adotado em sede de Execução fiscal, sendo eles o do Instituto da Desconsideração da 

Personalidade Jurídica ou o Redirecionamento da Execução Fiscal. 

A Desconsideração da Personalidade Jurídica é um procedimento que suspende o 

processo, quando este tiver ultrapassado a fase da petição inicial, permitindo então aos sócios/ 

administradores ou a pessoa jurídica que apresentem provas e realizem sua defesa, garantindo 

a ampla defesa e o contraditório e, se caso não o fizer, poderá ao final, serem penhorados os 

bens particulares dos sócios para satisfazer o débito. 

Já o procedimento de Redirecionamento da Execução Fiscal, está previsto no artigo 

135, III do Código Tributário Nacional, no qual os diretores, gerentes ou representantes da 

pessoa jurídica são considerados como pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes às obrigações tributárias, resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 
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Este procedimento atingirá os bens dos sócios de forma automática, não havendo a 

suspensão processual, também não possibilitará a realização de defesa prévia, sendo 

necessária garantia do juízo antes da apresentação de embargos (art. 16, §1.º, LEF). 

Já quando ocorrer a suspensão do processo, o prazo para defesa só ocorre após a 

decisão judicial, podendo ter a efetiva garantia processual para satisfação do débito, o que vai 

de encontro ao princípio da celeridade processual. 

A metodologia a ser empregada para a discussão do tema em questão consistirá em 

pesquisas bibliográficas, de publicações periódicas, jurisprudências e artigos de internet, 

trazendo ao trabalho algumas opiniões pessoais e profissionais, bem como, de advogados e 

doutrinadores da área do Direito Tributário, Civil e Constitucional. 

 

 

2 EXECUÇÃO FISCAL 

 

O sistema constitucional tributário é conduzido por um conjunto de princípios que 

norteiam o quadro tributário com normas fundamentais e gerais no país. Na Constituição 

Federal de 1988, o Sistema Tributário Nacional é considerado a principal diretriz do Direito 

Tributário, local em que deverão ser regulamentadas as relações tributárias.  

Tem-se como um dos principais princípios norteadores do sistema tributário o 

princípio da isonomia ou igualdade tributária, que é assegurado pelo disposto no artigo 150, 

II, da Constituição Federal, in verbis: 

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
[...] 
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos (BRASIL, 1988). 
 

Nota-se, portanto, que a lei tributária deve abster-se em oferecer tratamento desigual 

perante as pessoas, das quais se encontram em situações equivalentes, bem como, deve-se 

observar o tratamento isonômico às pessoas que estão diante de pressupostos fáticos distintos, 

contempla-se, assim, em sua plenitude o princípio da igualdade tributária. 
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Logo, há de se mencionar, também, o princípio da capacidade contributiva, no qual se 

encontra estruturado na Constituição Federal, em seu artigo 145, §1.º, que dispõe: “Sempre 

que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte [...]” (BRASIL, 1988). Referido dispositivo limita a arrecadação 

pelo Estado desproporcionalmente à capacidade do contribuinte ao pagamento dos tributos. 

Portanto, nota-se que o princípio em comento assegura a arrecadação justa pelo Estado ante 

aos contribuintes. 

Não se pode confundir o princípio da capacidade contributiva com o princípio de 

grande envergadura constitucional, o da isonomia. Sendo que este preconiza a ideia de 

igualdade, já o princípio em comento, está diretamente ligado à justiça, para que haja uma 

arrecadação justa. 

Quando falamos em capacidade contributiva, focamos sempre em “preservar o 

contribuinte, buscando-se evitar que uma tributação excessiva (inadequada a sua capacidade 

contributiva) comprometa os seus meios de subsistência, ou o livre exercício de sua profissão, 

ou o exercício de outros direitos fundamentais, já que tudo isso relativiza sua capacidade 

econômica” (AMARO, 2003, p. 138). 

Sendo assim, nota-se que o princípio da capacidade econômica pode ser analisado de 

forma subjetiva, de forma que determina qual parcela da riqueza será tributada, respeitando-se 

as condições individuais do contribuinte, ou, ainda, de forma objetiva, do qual analisa a 

possibilidade de uma riqueza a ser tributada. 

Vislumbra-se, portanto, no referido princípio, a busca por uma sociedade mais justa e 

igualitária, cuja tributação deve considerar a capacidade do contribuinte. 

No Brasil, o sistema tributário é pautado no recolhimento de tributos, tendo como 

objetivo financiar as atividades do Estado, que se materializa na melhoria de serviços 

prestados, investimentos em infraestrutura e pagamentos dos servidores, podendo os mesmos 

serem cobrados diretamente pelo Estado ou indiretamente.  

Segundo Luciano Amaro (2003, p. 16): 

 
Tributar (de tribuere, dividir por tribos, repartir, distribuir, atribuir) mantém 
ainda hoje o sentido designativo da ação estatal: o Estado tributa. O tributo 
(tributum) seria o resultado dessa ação estatal, indicando o ônus distribuído 
entre os súditos. Como súdito paga o tributo para o Estado, o verbo passou a 
designar também a ação de pagar tributos, dizendo-se tributário, 
contributário ou contribuinte aquele que paga o tributo ou que ‘contribuiu’. 
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O conceito de tributo foi introduzido pelo Código Tributário Nacional (CTN) em seu 

artigo 3.º: “tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 1966). 

Assim, havendo uma prestação pecuniária compulsória, que é a hipótese tributária, a 

mesma possui o condão da obrigatoriedade de pagamento do tributo pelo indivíduo ao Estado. 

Esta compulsoriedade permite que haja a exigência do pagamento pelo Estado, utilizando-se, 

até mesmo, de meios legais para a satisfação de seu crédito.  

A lei que dispõe sobre a Execução Fiscal (LEF, Lei n.º 6.830/1980) assegura ao 

Estado meio para cobrar seus débitos, sendo eles oriundos de dívidas tributárias ou não, pois 

não se limita, assim, às cobranças únicas e exclusivamente de caráter tributário, mas sim de 

todas aquelas que as pessoas físicas e jurídicas possam ter com o Estado.  

Quando o fato se materializa, a norma gera efeito. Sendo assim, com a concretização 

do fato gerador tributário, o resultado é a obrigação tributária.  

Ainda, a incidência de todo e qualquer tributo ou penalidade pecuniária, segue 

determinadas regras básicas, podendo ser exemplificada da seguinte forma: 

 
“A norma tributária em sentido estrito, reiteramos, é a que define a 
incidência fiscal. (...) Haverá uma hipótese, suposto ou antecedente, a que se 
conjuga um mandamento, uma consequência ou estatuição. (...) Dentro desse 
arcabouço, a hipótese trará a previsão de um fato (se alguém industrializar 
produtos), enquanto a consequência prescreverá a relação jurídica (obrigação 
tributária) (CARVALHO, 2009, p. 298). 

 

A base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota 

determinada pelo Estado, tendo como resultado a quantia que se deve pagar. 

Com a determinação de tal quantia, o Estado faz o lançamento tributário, no qual 

constitui o crédito tributário, cabendo ao contribuinte satisfazer seu débito. Com o 

inadimplemento, nasce, portanto, o instituto a dívida ativa. 

A dívida ativa é aquela que o Estado possui como crédito, de origem tributária ou não. 

Conforme o parágrafo 2.º do artigo 39 da Lei 4.320/1964, a Dívida Ativa é definida da 

seguinte forma:  

 
§ 2.º- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e 
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 
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exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, 
indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis 
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em 
moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, 
de contratos em geral ou de outras obrigações legais (BRASIL, 1964). 

 

Assim, mediante ao que foi apurada a liquidez e a certeza de existência do débito, tem-

se a certidão de dívida ativa que, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional, 

possui o prazo de cinco anos para prescrição de tal cobrança, tendo assim, período para início 

da fase de execução.  

A execução fiscal se desenvolve com o despacho do juiz que determina, inicialmente, 

a citação, para que no prazo de cinco dias, pague a dívida com juros e multa de mora e 

encargos indicados para que garanta a execução.  

Poderá o devedor oferecer embargos no prazo de trinta dias, devendo alegar toda 

matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas. 

Com o recebimento dos embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no 

prazo de trinta dias, designando, logo após, audiência de instrução e julgamento.  

Se, portanto, o devedor não oferecer os embargos ou forem rejeitados, inicia-se a fase 

de penhora ou arresto, que deverá obedecer à seguinte ordem: dinheiro, título da dívida 

pública, bem como, título de crédito, que tenham cotação em bolsa, pedras e metais preciosos, 

imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis ou semoventes e direitos de ações.  

Iniciando-se, assim, a fase expropriatória com leilão dos bens que, por ventura, vieram 

a ser penhorados ou com sua devida adjudicação pela Fazenda Pública.  

Após seguir os seguintes passos, a Execução Fiscal poderá por ora ser considerada 

frustrada por ausência de bens ou se encontrados, restar sanada. Se assim for considerada 

frustrada, poderá a Fazenda Pública permanecer em busca de bens para a efetiva quitação do 

débito pendente. 

 

 

3 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA  

 

Formada por um grupo de pessoas, e que recebe legalmente a personalidade jurídica 

para que em âmbito civil possa contrair direitos e obrigações, sendo então sujeito de direito, a 

pessoa jurídica é definida por Maria Helena Diniz como: 

 



10 
 

 

 
Sendo o ser humano eminentemente social, para que possa atingir seus fins e 
objetivos, une-se a outros homens formando agrupamentos. Ante a 
necessidade de personalizar tais grupos, para que participem da vida jurídica, 
com certa individualidade e em nome próprio, a própria norma de direito 
lhes confere personalidade e capacidade jurídica, tornando-os sujeitos de 
direitos e obrigações (DINIZ, 2007, p. 228). 

 

Para que seja caracterizada a existência da pessoa jurídica, de acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves (2017) é necessário cumulativamente que ocorra: a vontade humana para 

a criação; ato constitutivo; registro do ato constitutivo (art. 45, CC) e licitude do objeto (art. 

104, II, CC).  

Podemos caracterizar como requisito da vontade humana, aquela demonstrada pela 

intenção de uma ou mais pessoas com o intuito de formar uma entidade com personalidade 

jurídica diversa da sua ou de seus membros. Sendo, portanto, materializada na constituição da 

personalidade jurídica. 

Em relação ao requisito de ato constitutivo da pessoa jurídica, tem-se este como o 

requisito formal, podendo ser um dos seguintes documentos: estatuto social, contrato social, 

escritura pública ou testamento, lei ou ato administrativo e, posteriormente, deverá o mesmo 

ser inscrito no respectivo registro, conforme dispõe o Código Civil:  

 
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado 
com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando 
necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se 
no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo (BRASIL, 
2002). 

 

No que diz respeito ao requisito de licitude do objeto, é este indispensável para que a 

pessoa jurídica possua como finalidade uma atividade lícita, determinada e possível (art. 104, 

CC). Em caso de ausência deste requisito, ou apresentação de nocividade à sociedade, a 

pessoa jurídica poderá ser extinta de forma imediata, nos termos do artigo 69 do Código Civil.  

Ante tais conceitos, vale ressaltar que a pessoa jurídica, por possuir autonomia e 

individualidade, em regra não pode ser confundida com seus sócios, associados, instituidores 

ou administradores, conforme é disposto no Código Civil, artigo 49-A.  

Decorrente de tal autonomia dotada da pessoa jurídica, por vezes, há a utilização das 

sociedades empresárias como instrumento para a prática de fraudes, causando prejuízo aos 

credores e terceiros.  
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Como meio de coibir a realização de fraudes cometidas em razão da autonomia e da 

individualidade da personalidade jurídica da empresa, a partir de decisões jurisprudenciais da 

commom Law (do inglês “direito comum”) oriundas de tribunais norte-americanos e ingleses, 

sendo conhecida por várias expressões como: disregard of legal entity, piercing the corporate 

veil, entre outros. Tal teoria defende a desconsideração da personalidade jurídica em casos 

que a separação patrimonial da empresa e sócios/administradores seja utilizada de forma 

irregular ou como forma de fraudar a legislação.  

De acordo com Rubens Requião (1969, p. 15), pioneiro no estudo acerca da 

desconsideração da personalidade jurídica no Brasil:  

 
[...] se a personalidade jurídica constitui uma criação da lei, como concessão 
do Estado à realização de um fim, nada mais procedente do que se 
reconhecer no Estado, através da justiça, a faculdade de verificar se o direito 
concedido está sendo adequadamente usado. A personalidade jurídica passa 
a ser considerada doutrinariamente um direito relativo, permitindo ao juiz 
penetrar o véu da personalidade para coibir os abusos ou condenar a fraude 
através de seu uso. 

 

Heleno Taveira Tôrres (2005) faz diferenciação quanto aos tipos de Desconsideração 

da Personalidade Jurídica, subdividindo-a em funções substantivas e instrumentais, sendo, 

respectivamente, a primeira de caráter sancionatório, e a última de caráter regulador.  

Dessa forma, o instituto em questão é, em síntese, uma resposta do Estado utilizada 

para coibir o desvio de finalidade para o qual a pessoa jurídica fora constituída, bem como, 

possíveis fraudes e abusos dela decorrentes, utilizando de métodos corretivos e/ou 

sancionatórios. Não se trata de extinção da personalidade jurídica, e sim de sua 

desconsideração momentânea e a extensão de efeitos de certas obrigações aos sócios e 

administradores da empresa.  

É positivada a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica então pelo Código 

Civil, conforme se verifica no artigo 50:  

 
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a 
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 
no processo, desconsiderá-la

 

 para que os efeitos de certas e determinadas 
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de 
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou 
indiretamente pelo abuso (Brasil, 2002, grifo nosso). 
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É considerado como desvio de finalidade quando a pessoa jurídica foge de seus 

objetivos sociais, visando lesar os credores ou praticar atos ilícitos (art. 50, §1.º, CC). Assim, 

é necessário que a sociedade empresarial realize as atividades conforme registrado em 

estatuto ou em contrato, os quais foram registrados no órgão competente no momento da 

constituição da pessoa jurídica. 

Já a confusão patrimonial está relacionada com a desordem em relação aos bens da 

pessoa jurídica e bens pessoais dos sócios, podendo ser caracterizada pelos seguintes fatos: 

cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-

versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor 

proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, 

conforme dispõe os incisos do §2.º, artigo 50 do Código Civil. A divisão entre os bens da 

sociedade empresária e de seus sócios devem ser claras, respeitando o princípio da autonomia.  

O IDPJ, conforme dispõe nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não pode 

ser instaurado de ofício, sendo necessário o pedido da parte ou do Ministério Público, e sendo 

este cabível em todas as fases processuais, e suspenderá o processo, salvo em caso previsto 

em lei (art. 134, §3º, CPC).  

Instaurado o incidente, o sócio/ pessoa jurídica será citado para manifestação, e após a 

instrução, a decisão se dará por meio de decisão interlocutória.  

Posto isso, mediante a necessidade de uma medida que visa coibir práticas ilícitas 

realizadas por meio das sociedades empresárias, o instituto de Desconsideração de 

Personalidade Jurídica fora inicialmente desenvolvido por meio de doutrinadores, e 

posteriormente positivada no Código Civil conforme demonstrado, objetivando que o 

propósito da autonomia da pessoa jurídica possa sobrevir sem fugir de seu propósito, ou seja, 

sem que a autonomia se torne meio para prejudicar terceiros.  

 

 

4 O INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA 

EXECUÇÃO FISCAL 

 

Posteriormente a positivação do IDPJ no Código de Processo Civil de 2015 

(Lei n.º 13.105/2015), o Instituto passou a ser analisado quanto à aplicabilidade nas 

legislações específicas, incluindo no âmbito Tributário e na Execução Fiscal.  
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Tem-se como questionamento principal a respeito do tema, acerca de qual o 

procedimento a ser adotado em sede de Execução fiscal: o Instituto da Desconsideração de 

Personalidade Jurídica ou o Redirecionamento da Execução Fiscal.  

O IDPJ é um procedimento que suspende o processo, quando este tiver ultrapassado a 

fase da petição inicial, permitindo então aos sócios/ administradores ou a pessoa jurídica que 

apresentem provas e realizem sua defesa, garantindo assim os valores principiológicos da 

ampla defesa e do contraditório.  

Quanto ao procedimento de Redirecionamento da Execução Fiscal, está previsto no 

artigo 135, III do Código Tributário Nacional, onde os diretores, gerentes ou representantes da 

pessoa jurídica são considerados como pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. O referido procedimento atingirá os 

bens dos sócios de forma automática, não havendo a suspensão processual, e também não 

possibilitando que a defesa prévia seja realizada, sendo necessária a garantia do juízo antes da 

apresentação de embargos (art. 16, §1.º, LEF).  

Após anos de discussão a respeito do tema sobre qual procedimento é adequado para 

ser aplicado em sede de Execução Fiscal, em 2019 o Superior Tribunal de Justiça se 

posicionou a respeito, afirmando então, a Primeira Turma que o Incidente de Desconsideração 

da Personalidade Jurídica é cabível apenas na hipótese prevista no artigo 124, I, do Código 

Tributário Nacional, a qual dispõe a respeito de solidariedade: “São solidariamente obrigadas: 

as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 

principal”. Ficou decidido então pela Primeira Turma:  

 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO A PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO 
"DE FATO". INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. 
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do 
CPC/2015) não se instaura no processo executivo fiscal nos casos em que a 
Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra 
a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na 
Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, 
mesmo o nome não estando no título executivo, o fisco demonstre a 
responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 
134 e 135 do CTN. 2. Às exceções da prévia previsão em lei sobre a 
responsabilidade de terceiros e do abuso de personalidade jurídica, o só fato 
de integrar grupo econômico não torna uma pessoa jurídica responsável 
pelos tributos inadimplidos pelas outras. 3. O redirecionamento de execução 
fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade 
empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de 
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lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 
134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, 
caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como 
consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a 
instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa 
jurídica devedora.

 

 4. Hipótese em que o TRF4, na vigência do CPC/2015, 
preocupou-se em aferir os elementos que entendeu necessários à 
caracterização, de fato, do grupo econômico e, entendendo presentes, 
concluiu pela solidariedade das pessoas jurídicas, fazendo menção à 
legislação trabalhista e à Lei n. 8.212/1991, dispensando a instauração do 
incidente, por compreendê-lo incabível nas execuções fiscais, decisão que 
merece ser cassada. 5. Recurso especial da sociedade empresária provido. 
(STJ - REsp: 1775269 PR 2018/0280905-9, Relator: Ministro GURGEL DE 
FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 01/03/2019 RB vol. 658 p. 221) (Grifo nosso). 

Tal posicionamento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual se 

apresenta contrário ao posicionamento da Segunda Turma (REsp 1786311) tem como 

fundamentação que, quando o pedido da Fazenda Pública para o redirecionamento da 

execução fiscal tiver como argumento único o interesse em comum no fato gerador do tributo, 

não resta satisfatório, sendo necessária a instauração do Instituto de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica. Assim, deverá ser demonstrada a comprovação de abuso da 

personalidade jurídica, e esta terá garantido seu direito ao contraditório, já que a execução 

será suspensa.  

Tratando-se das hipóteses previstas nos artigos 133 e 135 do Código Tributário 

Nacional, há consenso entre os posicionamentos da Primeira e Segunda Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, considerando então que o Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica é incompatível com a Execução Fiscal, conforme decisão abaixo:  

 
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE 
EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO 
PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 
DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. 
INEXISTÊNCIA. I - Impõe-se o afastamento de alegada violação do art. 
1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo 
recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito 
revisional dos embargos de declaração. II - Na origem, foi interposto agravo 
de instrumento contra decisão que, em via de execução fiscal, deferiu a 
inclusão da ora recorrente no polo passivo do feito executivo, em razão da 
configuração de sucessão empresarial por aquisição do fundo de comércio da 
empresa sucedida. III - Verificado, com base no conteúdo probatório dos 
autos, a existência de grupo econômico e confusão patrimonial, apresenta-se 
inviável o reexame de tais elementos no âmbito do recurso especial, atraindo 
o óbice da Súmula n. 7/STJ. IV - A previsão constante no art. 134, caput, do 
CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da 
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personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo 
extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida 
pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o 
regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que 
diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem 
prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme 
a previsão do art. 134, §3º, do CPC/2015. Na execução fiscal ‘a aplicação do 
CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as 
referidas leis são silentes e no que com elas compatível’ (REsp 
n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
julgado em 27/5/2014). V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 
133 e 135, todos do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador 
determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para 
responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório 
afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores 
(art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que 
constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo 
que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em 
descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em 
desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de 
responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.

 

 VI - Recurso especial 
parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (STJ - REsp: 1786311 PR 
2018/0330536-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de 
Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 14/05/2019) (Grifo nosso). 

O julgado supracitado se posiciona desta forma, através das alegações a respeito da 

incompatibilidade entre o Código de Processo Civil e a Lei de Execução Fiscal, sendo esta 

primeira de procedimento geral e a segunda de procedimento especial. Ademais, conforme 

dispõe em seu artigo 1.º da Lei 6.830/1980, o Código de Processo Civil será aplicado apenas 

de forma subsidiária, isto é, de forma secundária, acessória, não podendo este ser utilizado de 

forma preferencial.  

Por conseguinte, é entendimento do STJ que o IDPJ não deve ser aplicado em âmbito 

de Execução Fiscal (arts. 133 e 135 CTN), cabendo então o Redirecionamento da Execução 

Fiscal, preservando o Princípio da Especialidade, o qual orienta a legislação brasileira e, onde 

se afirma que a norma especial afasta a incidência da norma geral (lex specialis derogat legi 

generali). Restando a hipótese prevista no artigo 124, I, CTN, de solidariedade, quando há 

interesse em comum na situação geradora do tributo, visto que houve divergência entre as 

decisões entre Turmas do STJ, cabendo então futura reanálise para que haja consenso e 

uniformização quanto ao posicionamento acerca do cabimento ou não do Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica em sede de Execução Fiscal.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Para a elaboração do presente artigo, fora utilizado o método de revisão bibliográfica, 

apresentando referencial teórico sobre o Instituto da Desconsideração da Personalidade 

Jurídica e seu cabimento em hipótese de Execução Fiscal, abordando julgados recentes sobre 

o tema.  

Houve a conceituação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, o 

qual fora inserido no ordenamento jurídico por doutrinadores e jurisprudências internacionais, 

e, posteriormente, inserido ao Código Civil (art. 50, CC), e no Código de Processo Civil (art. 

133 e seguintes, CPC), os quais dispõem a respeito de seu procedimento.  

Abrangeu-se também conceitos a respeito do Sistema Tributário Nacional, a 

capacidade contributiva e o procedimento a ser aplicado na ausência de pagamento dos 

tributos, quando se gera uma Dívida Ativa perante a Fazenda Nacional, sendo pertinente o 

procedimento de Execução Fiscal.  

Sucessivamente, após a disposição a respeito dos argumentos pró e contra a utilização 

do IDPJ em Execução Fiscal, foi constatado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça 

quanto à aplicação do instituto ou o redirecionamento da execução fiscal, para que os sócios, 

administradores, diretores ou empresas sucessoras sejam atingidos.  

Conclui-se então que, após posicionamento do STJ a respeito da questão analisada, 

houve divergência a respeito da aplicação do IDPJ quando há interesse em comum na situação 

constituinte do fato gerador (art. 124, I, CTN), sendo fundamental a reanálise pelo Supremo 

Tribunal Federal, para que o tema seja uniformizado. Já quanto às demais hipóteses previstas 

nos artigos 133 e 135 do Código Tributário Nacional, há consenso entre os posicionamentos, 

considerando-se o instituto incompatível com a Execução Fiscal, portanto, se torna 

conveniente o Redirecionamento da Execução Fiscal.  
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