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1. Introdução 

 

O presente ensaio tem como objeto, ainda que de forma breve e 

claramente não exaustiva, a análise da negativa dos tribunais – e aqui se 

limitará aos que possuem maior importância nas litigâncias paranaenses – na 

aplicação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, 

trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, no âmbito das Execuções 

Fiscais. 

O objetivo do presente texto consiste em incitar à reflexão sobre esse 

importante tema que, mais uma vez, parece criar relevantes divergências 

entre os entendimentos da academia e do judiciário. 

Diante dessa finalidade, será abordado, brevemente, o advento do 

novo incidente processual para, após, apresentar algumas decisões do 

Tribunal de Justiça do Paraná e do Tribunal Regional Federal da 4a Região 

para reflexão. Por fim, algumas constatações lógicas serão expostas, 

unicamente com o objetivo de levar o leitor às suas próprias conclusões.  

 

2. Breve introdução ao Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica (IDPJ) 

 

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe, entre outras novidades 

que buscaram ampliar, principalmente, o escopo de aplicação dos princípios 

da ampla-defesa e do contraditório – em contrariedade a uma expectativa 

inicial de que a reforma teria como finalidade precípua a tentativa de garantir 

maior celeridade ao sistema –, o Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica.  

Reconhecendo a deficiência na forma de aplicação do instituto até 

então, muitas vezes creditada à falta de disciplina do seu procedimento em 



nossos diplomas processuais anteriores1, o legislador, por meio dos artigos 

133 a 137, do Novo Código de Processo Civil, buscou melhor tutelar o modo 

de reconhecimento das exceções ao consagrado princípio empresarial da 

autonomia patrimonial da sociedade empresária.  

Desta forma, procurando conceder a devida importância processual ao 

tema, foi estabelecido procedimento garantindo, sumariamente, a (i) 

suspensão do processo (art. 134, § 3o); (ii) a demonstração, no requerimento 

de desconsideração, do “preenchimento dos pressupostos legais específicos 

para desconsideração da personalidade jurídica” (§ 4o); e o (iii) contraditório 

do citado para que, querendo, também requeira as provas que considere 

cabíveis à sua defesa (art. 135).    

A nova forma de tutela veio em tempos de atropelo de garantias 

constitucionais aos contribuintes no âmbito das Execuções Fiscais, seja nas 

desconsiderações puras, isto é, naquelas hipóteses previstas no artigo 50, do 

Código Civil 2 , seja no redirecionamento aos sócios-gerentes pela 

responsabilidade de terceiros, insculpida no artigo 135, do Código Tributário 

Nacional.  

Como é de notório conhecimento da comunidade tributária, muitas 

vezes, em simples petição, o Fisco – seja municipal, estadual ou federal – 

realizava pedido de redirecionamento sem qualquer embasamento probatório 

e, não raramente, sem a garantia do contraditório, este era acolhido em 

decisão ausente de fundamentação concreta. 

Não de outra forma, o advento do Incidente foi amplamente festejado, 

havendo como certa a mudança no referido paradigma pela doutrina 3 . 

Todavia, ainda não é o que se verifica.  

                                                        
1
 O instituto da desconsideração da personalidade jurídica – mas não seu procedimento de 

reconhecimento – foi inserido em nosso sistema apenas na década de 90, com o advento do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). 
2
 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 
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determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
3
 Confira-se o artigo da Professora Betina Treiger Grupenmacher: 

Os Processos Judiciais e Administrativos Tributários e o Incidente de Desconsideração da 
Personalidade Jurídica do Novo Código de Processo Civil. Revista de Estudos Tributários 
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Logo após a entrada em vigência do novo diploma processual, a 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) 

aprovou o Enunciado 53, o qual, expressamente, expôs entendimento de que 

o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa 

prescinde do IDPJ.4 Pouco depois, em outubro do mesmo ano, foi a vez do 

Fórum de Execuções Fiscais da 2a Região (FOREXEC) aprovar o Enunciado 

6, o qual, realizando a diferenciação entre a responsabilidade tributária de 

terceiros (art. 135, CTN) e a teoria pura da desconsideração (art. 50, CC), 

dispôs que “a responsabilidade tributária regulada no artigo 135 do Código 

Tributário Nacional não constitui hipótese de desconsideração da 

personalidade jurídica, não se submetendo ao incidente previsto no art. 133 

do CPC/2015”.5 

Na mesma esteira, porém, com fundamentos distintos – inclusive 

internamente – seguiram a ampla maioria dos tribunais nacionais.  

Assim, se, aparentemente, a Lei n. º 6.830/80 (Lei de Execuções 

Fiscais) não regula procedimento para aplicação da desconsideração (ou 

redirecionamento por responsabilidade) e o Código de Processo Civil, cuja 

aplicação deve ser subsidiária àquela por força do artigo primeiro da própria 

lei executiva fiscal, preenche lacuna existente no intuito de garantia de 

direitos fundamentais, por que a tamanha resistência em sua aplicação? 

É justamente o que se buscará analisar no próximo item. 

 

3. Análise jurisprudencial 

3.1. Decisões do Tribunal de Justiça do Paraná 

 

O método de pesquisa para localização dos acórdãos pertinentes no 

site dos respectivos tribunais foi a mesma: utilizando as ferramentas de 

pesquisa jurisprudencial, foram inseridos os termos “execução”, “fiscal”, 

“incidente” e “desconsideração”. 

No Tribunal de Justiça do Paraná foram julgados, aproximadamente, 

nove casos que envolvem o tema em debate – segundo os parâmetros 
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 Disponível em: http://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-
VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf. Acesso em: 27/04/2017. 
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informados acima, o que pode não corresponder à realidade absoluta. Sete 

deles consideram inaplicável o IDPJ nas Execuções Fiscais. 

Logo em primeira análise, chama a atenção o teor de dois dos mais 

recentes julgamentos. São eles o do Agravo de Instrumento n.º 1563794-8, 

com sessão em 14 de março de 2017, e do Agravo de Instrumento n.º 

1580160-6, julgado em 04 de abril de 2017, ambos de idêntica relatoria e 

julgados pela 3ª Câmara Cível.  

O primeiro deles, ao analisar pedido de “inclusão no polo passivo do 

sócio-gerente da sociedade agravada” (pp. 1 e 2 do voto) em caso de 

dissolução irregular, o Relator aponta que “de acordo com a nova lei 

processual civil, é necessária a observância da norma prevista no §4º, artigo 

134, segundo a qual condiciona o deferimento da medida excepcional desde 

que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, não podendo ser 

determinada sem uma mínima dilação probatória”, concluindo, depois de 

verificar a ausência de embasamento probatório pelo Fisco, que “nestas 

razões, correta a r. decisão de indeferimento do incidente, devendo a 

execução fiscal prosseguir em seus ulteriores termos” (pp. 4 e 5). 

Isto é, segundo o mencionado julgado, as normas do IDPJ seriam 

plenamente aplicáveis. Frise-se que, em trecho do voto, o Desembargador 

ainda consignou, no âmbito da Execução Fiscal, a impossibilidade da 

“desconsideração da personalidade da pessoa jurídica sem ter sido aberto o 

contraditório, sob pena de violar o disposto no artigo 135 CPC” (p. 4). 

Entretanto, duas semanas após, analisando o segundo recurso 

mencionado, a 3ª Câmara Cível reformou decisão que “determinou a 

aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 2 do 

voto), entendendo como inaplicável o IDPJ vez que já há tutela de 

procedimento pela Lei de Execuções Fiscais e pelo Código Tributário 

Nacional (fl. 3). 

Ora, o que se observa – além de aparente confusão do significado de 

procedimento – é que, sem qualquer menção sobre o entendimento 

anteriormente exarado, a Câmara mudou, diametralmente, em duas 

semanas, a posição que havia adotado. Por óbvio, o fato de se modificar o 

entendimento, por si só, é algo comum e muitas vezes demonstrativo de 

evolução na jurisprudência do órgão colegiado. Todavia, com vistas a garantir 



determinada segurança jurídica nas relações processuais, seria 

recomendável que a mudança se desse de forma consciente e explicativa. 

Outro ponto a ser observado é que, das sete decisões que 

entenderam como inaplicável o IDPJ, cinco foram proferidas pela 1ª Câmara 

Cível e possuem a mesma relatoria.6 Sendo assim, brevemente veremos os 

fundamentos utilizados no Agravo de Instrumento n.º 1604617-4, cujas bases 

refletem nos demais. 

No r. voto, o Eminente Relator realiza introdução ao tema, 

consignando que, em relação à aplicação do incidente, vem “defendendo a 

sua inexequibilidade, vez que estes mostram-se incompatíveis com a 

sistemática e celeridade dos executivos fiscais, inclusive porque são regidos 

por normas específicas” (fl. 3 do voto). Assim, defende sua posição com base 

em três fundamentos principais: (i) a LEF autoriza a suspensão das 

Execuções Fiscais apenas em casos de garantia do juízo; (ii) o IDPJ não é 

hipótese de suspensão ou interrupção da prescrição do crédito tributário; e 

(iii) a teoria pura da desconsideração não se confunde com a 

responsabilidade tributária do artigo 135, do CTN.7 

Este último tópico, que constitui sustentáculo das decisões do tribunal 

federal, conforme se verá no próximo item, consiste em ponto polêmico e 

muito debatido pela doutrina. Apesar da alegada natureza diversa da 

responsabilidade tributária em relação à desconsideração da personalidade 

jurídica, há corrente doutrinária que entende, para a determinação do 

redirecionamento com base no artigo 135, a necessidade de comprovação de 

dolo na ação com excesso de poderes ou infração da lei do diretor, gerente 

ou sócio e, ainda, que tal ação específica tenha gerado a obrigação tributária 

em questão. 

Nesta linha, não decorrendo o redirecionamento “automaticamente” da 

lei, não seria imprescindível, para que não houvesse violação das garantias 

constitucionais dos contribuintes, a aplicação de procedimento que 

disciplinasse a averiguação dos fatos alegados? Não se assimilaria, 
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 São os Agravos de Instrumento n.ºs 1604617-4; 1591444-4; 1562908-8; 1474995-0; e 

1423211-0. 
7
 Corrobora com este entendimento: QUEIROZ, Ricardo de Lima Souza. Incidente de 

desconsideração da PJ deve ser afastado em execução fiscal. Em: < 
http://www.conjur.com.br/2016-fev-08/ricardo-queiroz-desconsideracao-pj-nao-cabe-
execucao-fiscal#author>. Acesso em: 05/05/2017. 



grandemente, a averiguação necessária na incidência das hipóteses da teoria 

pura da desconsideração, quais sejam, confusão patrimonial e desvio de 

finalidade? 

Como visto, para o tribunal estadual, não seria esta a resposta. 

Seguindo a linha de que haveria inaplicabilidade quase que absoluta, os 

eminentes julgadores refletem inflexibilidade aparentemente duradoura 

acerca do tema. 

 

3.2. Decisões do Tribunal Regional Federal da 4a Região 

 

Por outro lado, o número de decisões no âmbito deste tribunal federal 

– ou pelo menos a qualidade de sua ferramenta de busca jurisprudencial – é 

substancialmente maior, mostrando, logicamente, maior debate sobre o 

assunto. Nos mesmos parâmetros da pesquisa realizada no tribunal 

estadual, foram encontrados 202 acórdãos pertinentes ao tema. 

Deste universo, há apenas uma decisão que entenda como aplicável o 

IDPJ. Quando analisado conjuntamente ao fato de que, apenas no ano de 

2017, já são dezenas de decisões reformando entendimento aplicado em 

primeiro grau – no sentido da necessidade da aplicação do incidente –, 

constata-se certa resistência dos juízes federais em aderir ao procedimento 

legalmente previsto. 

A solidez apontada acima refletiu na elaboração da Súmula 112 desse 

tribunal, segundo a qual “(a) responsabilização dos sócios fundada na 

dissolução irregular da pessoa jurídica (art. 135 do CTN) 8  prescinde de 

decretação da desconsideração de personalidade jurídica da empresa e, 

por conseguinte, inaplicável o incidente processual previsto nos arts. 133 a 

137 do CPC/15”.9 

Prima facie, duas importantes constatações devem ser feitas: (i) a 

Súmula 112 não torna absoluta a inaplicabilidade do IDPJ no âmbito das 

Execuções Fiscais – ou, pelo menos, não deveria tornar; e (ii) a 
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 A título de esclarecimento, importante recordar que a hipótese de dissolução irregular – 

desde que efetivamente ocorrida – acarreta na própria perda da personalidade jurídica, e não 
sua desconsideração.  
9
 Disponível em: https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=sumulas_trf4. Acesso em: 
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incompatibilidade ocorre nas hipóteses de redirecionamento com base na 

reponsabilidade tributária de terceiros, do artigo 135, do Código Tributário 

Nacional – e não nos de incidência da teoria pura, do artigo 50, do Código 

Civil. 

Entretanto, o que se verifica, na realidade, é a ausência de uma 

análise do contexto fático do caso. Em sua maioria, os acórdãos realizam a 

diferenciação entre a responsabilidade de terceiros, do CTN, e a 

desconsideração da personalidade jurídica, do Código Civil, para concluir 

como inaplicável o incidente para os casos de dívidas tributárias, sem, de 

fato, verificar qual a hipótese ocorrida no caso em tela.  

Exemplo claro do referido acima é o voto exarado no Agravo de 

Instrumento n.º 5035914-32.2016.4.04.0000/RS, no qual o Desembargador 

Relator afirma: “não se mostra producente, abrir discussão para averiguar a 

efetiva existência do grupo econômico, especialmente em razão 

do redirecionamento do feito, tanto para as empresas, como para os 

sócios, fundamentado no art. 50 do Código Civil, não prescindir da 

instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica 

(artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil)”. 

Sem discutir o mérito da decisão, o que é importante frisar é a ausência 

de reflexão sobre o tema. Ora, se a jurisprudência do tribunal, 

reiteradamente, realiza a distinção entre as hipóteses do artigo 50, do Código 

Civil, e do artigo 135, do Código Tributário Nacional, para afirmar a 

desnecessidade da aplicação do IDPJ nesta última, logicamente que, quando 

há incidência de hipótese da norma do diploma civil, haveria espaço para 

abertura do incidente. 

Diante de tamanho alinhamento dos acórdãos, resta a análise do único 

que entende pela aplicabilidade do incidente.10 Eis a resposta: trata-se de 

execução fiscal de dívida não tributária, portanto, sem possibilidade do 

redirecionamento por responsabilidade do CTN.  

Entretanto, no sentido contrário de grande parte dos julgados, há 

expressa menção de que “não há incompatibilidade do procedimento de 

desconsideração da personalidade jurídica ao rito próprio da demanda”. A 
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Desembargadora constata, ainda, ser “insuficiente o mero redirecionamento 

da execução, sendo necessário apurar-se, em procedimento próprio (art. 133 

e segs. do CPC/2015), os requisitos para a desconsideração da 

personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil”. 

Desta forma, ao menos segue de forma coerente a jurisprudência do 

tribunal. Isto é, nos casos de responsabilidade tributária, não se deve aplicar 

o IDPJ já que o administrador, nas palavras da própria magistrada, “responde 

pessoalmente pelo pagamento do tributo”, não havendo a desconsideração 

de fato; todavia, se constatada a ocorrência das hipóteses do artigo 50, do 

Código Civil, não haveria motivos para a não aplicação do incidente. 

Porém, conforme já sinalizado, a coerência demonstrada pela Eminente 

Relatora é exceção à regra. No Universo de 202 decisões, são poucas as 

que realizam, efetivamente, a análise necessária para efetivação das 

garantias fundamentais dos contribuintes. 

 

4. Considerações finais 

 

Algumas considerações finais, com o sentido de reflexão, podem ser 

colocadas: 

(i) Primeiramente, interessante a discussão sobre a distinção da 

natureza jurídica do redirecionamento por responsabilidade tributária e da 

teoria pura da desconsideração da personalidade jurídica. Seguindo a linha 

de muitas decisões vistas, enquanto o segundo decorreria de uma “decisão 

judicial”, o primeiro teria como base a lei, o que ensejaria a inclusão direta no 

polo passivo das pessoas mencionadas no artigo 135, do CTN. 

Mas o que isso significa? Não há, em ambas as normas, hipóteses de 

fato descritas que ensejariam determinadas consequências jurídicas? 

Enquanto na desconsideração com base no artigo 50, do Código Civil, é 

necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, não deveria 

ocorrer o mesmo nas hipóteses do artigo 135, do CTN? Não deveria haver 

comprovação do efetivo ato doloso, com excesso de poderes ou infração à 

lei, que gerou o débito tributário, antes da inclusão do dito responsável? 

Caso a resposta seja positiva, mesmo que não se reconheça o 

cabimento do incidente para hipóteses de redirecionamento, seria 



amplamente benéfico a incidência de procedimento similar, garantidor do 

devido processo legal, para a averiguação efetiva da incidência das hipóteses 

normativas aos casos concretos. 

(ii) A segunda consideração foi amplamente demonstrada no decorrer 

do texto. Não há, por parte dos tribunais, uma efetiva análise do contexto 

fático dos casos. Isto se torna um problema se contrastado com as próprias 

decisões, tendo em vista que a aplicação do IDPJ, na teoria, dependeria da 

ocorrência das causas puras de desconsideração (art. 50, CC). 

 (iii) Não há discussão, pelos tribunais, da necessidade de 

comprovação, no redirecionamento por responsabilidade, de que o ato dos 

sujeitos elencados na norma do art. 135, CTN, seria o fato causador da 

dívida tributária, conforme defende parte da doutrina.    

(iv) Os tribunais delegam importância substancialmente maior à 

celeridade dos executivos fiscais, sob fundamento de se proteger o crédito 

público, do que aos princípios constitucionais da ampla-defesa e 

contraditório. Ao possibilitar, seja em causas de desconsideração, seja de 

redirecionamento, a inclusão de parte não originária no polo passivo de 

cobrança executiva sem possibilitar o devido contraditório, há chance imensa 

de criação de instabilidade jurídica nas relações com o Fisco. 

(v) Por fim, apenas a título de reflexão: em se tratando de eventual 

prolongamento na demanda, na pior das hipóteses a parte contrária 

manifestar-se-á no prazo concedido, podendo requerer prova pertinente. 

Porém, lembra-se que juiz não está adstrito a determinar a sua produção, 

caso entenda desnecessária, podendo seguir normalmente o curso 

processual com garantia dos princípios supracitados. 

 

 

 

  

 

  


