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Ementa:

DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO.

 

Referências norma�vas: art. 146, III, da Cons�tuição Federal de 1988; art. 135, III e  art. 137 do Código
Tributário Nacional; art. 21, XII, da Lei Estadual n° 6.763/75.

 

 

Relatório

 

1. Trata-se de expediente originário da Advocacia Regional de Uberlândia que, por meio do
Memorando.AGE/AREUBERLANDIAESCPATOS.nº 175/2021, submete ao Advogado Geral questão rela�va
ao O�cio SEF/SRF/UDI n° 01/2020 (15126064), em que a Secretaria de Estado da Fazenda manifesta seu
entendimento “pela inclusão dos coobrigados nas execuções fiscais por terem agido de forma a dificultar
o recolhimento dos tributos por WILTON e suas empresas, nos termos do ar�go 21, XII, da Lei 6763/75.”

2. O entendimento da SEFAZ pela inclusão de pessoas �sicas no polo passivo de execuções fiscais – no
caso, advogados dos executados – decorreu do recebimento de denúncia criminal em que lhes é
imputada a prá�ca de crimes de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, em colaboração com as
empresas por eles representadas.

3. Como os fatos narrados, encaminhados pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Uberlândia
por meio do O�cio 702190566258 (SEI 1512659), foram conhecidos após a inscrição em dívida a�va, a
SEFAZ opinou pelo redirecionamento da execução, com a inscrição dos coobrigados nas CDAs,
destacando que a co-responsabilidade “deve limitar-se ao período de atuação, ou seja, de janeiro de 2009
à novembro de 2017.”

4. A questão já havia sido analisada pela Advocacia Regional de Uberlândia que, por meio do O�cio
AGE/AREUBERLANDIAESCPATOS nº. 2162/2021 (29262062) – elaborado em resposta ao O�cio
SEF/SRF/UDI n° 01/2020 – entendeu que a inclusão ou não dos coobrigados só seria possível e segura de
ser feita após a conclusão da instrução probatória da ação penal a que os dois advogados respondem
(autos nº 0702190566258, em curso perante a 3ª Vara Criminal de Uberlândia).

5. Não obstante, por meio do Memorando.AGE/AREUBERLANDIAESCPATOS.nº 127/2021, ponderou o
Advogado Regional, “que aguardar a conclusão da instrução probatória da ação penal - naturalmente
morosa - pode eventualmente acarretar a decadência do direito de incluir os coobrigados.”
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6. Diante disso, sugeriu fosse o expediente subme�do a esta Consultoria Jurídica “para que se manifeste
sobre o prazo limite e seguro que a AGE pode aguardar para se manifestar defini�vamente sobre a
questão, sem que tal espera pela instrução probatória possa acarretar a decadência e, por consequência,
uma eventual omissão deste órgão público.”

7. Por meio da Nota Jurídica n° 5.827/2021 – em que não se abordou o mérito acerca da per�nência em
se requerer ou não o redirecionamento das execuções aos denunciados – concluiu-se:

(...) da interpretação sistemá�ca do disposto no art. 174 do CTN, aliada à
jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 444, que o prazo prescricional de 5
anos para requerer o redirecionamento da execução fiscal para os denunciados
conta-se a par�r da ciência por parte da Fazenda Pública dos fatos que
ensejariam o redirecionamento.
28. Esclareça-se que não constando o nome dos eventuais coobrigados no �tulo
execu�vo, como in casu, a Fazenda Pública não pode fazê-lo unilateralmente,
sendo necessária determinação judicial, após demonstração pelo exequente dos
fatos que ensejaram a responsabilização.
29. Esse requerimento de inclusão pode ser feito – repita-se – dentro do prazo de 5
anos contados da ciência acerca dos atos que ensejaram a responsabilização, tendo
como marco final o despacho do juiz que ordenar a citação dos corresponsáveis.

8. Ato con�nuo, por meio do Despacho nº 2271/2021/AGE/GAB/ASSGAB (33314262), determinou-se o
encaminhamento do processo SEI para a Advocacia Regional do Estado de Uberlândia, “para que proceda
ao pe�cionamento nos termos da manifestação con�da no O�cio SEF/SRF/UDI nº. 1/2020 (15126064),
lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda.”

9. Não obstante a determinação do Advogado-Geral, ponderou a Advocacia Regional de Uberlândia
(Memorando.AGE/AREUBERLANDIAESCPATOS.nº 175/2021 – 33759834):

Ilmo Sr. Advogado-Geral do Estado,
Venho por meio deste e, por cautela, submeter este expediente a V. Sa. para, caso
entenda conveniente, remetê-lo à Consultoria Jurídica para que se manifeste sobre
a possibilidade ou não de inclusão de advogados no polo passivo de execuções
fiscais, quando o mo�vo do redirecionamento es�ver relacionado ao exercício da
profissão e levando-se em consideração a discussão doutrinária e jurisprudencial
acerca do tema.   
Sendo só o que se apresentava para o momento e permanecendo à disposição
para posterior esclarecimento que julgar necessário, subscrevo.
Com protestos de es�ma e consideração.

10. O processo, então, retorna a esta Consultoria Jurídica para análise e manifestação. Passamos a
analisar, não sem antes destacar que um dos possíveis coobrigados é Procurador do Estado de Minas
Gerais.

Fundamentação

1. Dos fatos que ensejariam o redirecionamento das execuções fiscais

12. Como relatado, em junho de 2020, a Superintendência Regional da Fazenda em Uberlândia,
encaminhou à Advocacia Regional, por meio do O�cio SEF/SRF/UDI nº. 1/2020, para conhecimento e
providências, o O�cio 702190566258 da Terceira Vara Criminal da Comarca de Uberlândia.

13. O o�cio do juízo criminal fora encaminhado para a SRF para avaliar eventual inclusão dos
denunciados Luiz Gustavo Combat Vieira e Cris�ano Cury Dib no polo passivo de execuções fiscais
movidas contra as empresas LONDRES, TOP e COMERCIAL NOVA IDEA, porque, segundo afirma o juízo
criminal, “com suas condutas estes impediram que a Fazenda Pública estadual alcançasse o patrimônio
do denunciado WILTON e de suas empresas para a sa�sfação dos milionários débitos inscritos em dívida
a�va em face de tais empresas”.
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14. Da peça de denúncia, anexada aos autos do processo SEI, observa-se que o o�cio do juízo criminal foi
expedido atendendo a um dos pedidos do parquet, mais especificamente àquele con�do no item 6.4,
para que sejam oficiados, in verbis:

15. Naquela oportunidade, a Advocacia Regional em Uberlândia entendeu que a decisão acerca de se
proceder a inclusão dos advogados CRISTIANO CURY DIB e LUIZ GUSTAVO COMBAT VIEIRA “só será
possível e segura de ser feita após a conclusão da instrução probatória da ação penal a que os dois
advogados respondem, autos nº 0702190566258, em curso perante a 3ª Vara Criminal de Uberlândia.
Antes da conclusão da instrução probatória e colheita de todas as provas a serem produzidas na ação
penal, reputa-se temerária qualquer análise e conclusão acerca dessa inclusão a �tulo de coobrigação
tributária.”  (O�cio AGE/AREUBERLANDIAESCPATOS nº. 2162/2021)

11. Nesse sen�do, destacou o então Procurador Regional:

A AGE irá con�nuar acompanhando o desfecho da instrução probatória da ação
penal e após concluída a fase probatória irá requerer vista/cópia dos autos para aí
sim se proceder a uma análise da possibilidade da inclusão/coobrigação
manifestada pela SEF. Neste momento, o processo penal em questão teve
audiência de instrução CANCELADA em 29/09/2020 em razão da pandemia, a qual
ainda não foi remarcada. Portanto, ainda não foram ouvidas as testemunhas do
processo e não foi concluída a instrução probatória do caso, com a colheita de
todas as provas acerca dos fatos narrados na denúncia, seja por parte do MPMG,
seja por parte dos denunciados. O entendimento acima coaduna-se com a posição
da própria SEF, que, em alinhamento com a AGE, trata e verifica com bastante
cautela e segurança os casos de inclusão de coobrigados tributários em execuções
fiscais face ao risco de sucumbência especialmente em execuções fiscais de alto
valor como é o caso.

12. Conforme se verifica da cadeia de e-mails anexada ao processo SEI (30907043), tal entendimento fora
previamente alinhado com o então Advogado-Geral Adjunto, Dr. Luciano Neves de Souza, que ponderou
ainda sobre a existência de um procedimento na Corregedoria da Advocacia Geral do Estado.

13. Não obstante, antes que a resposta fosse encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, o
expediente foi novamente subme�do ao Gabinete da Advogada Geral Adjunta para o Contencioso, tendo
em vista a reorganização administra�va da AGE promovida pelo Decreto 47.963/2020, com cópia para o
Advogado-Geral, em razão da questão envolver um Procurador do Estado.

14. Consultando o andamento da ação criminal no sí�o eletrônico do Tribunal de Jus�ça de Minas Gerais,
verifica-se que o processo encontra-se concluso para despacho desde 16.10.2020. Certamente daí a
preocupação do Sr. Advogado Regional do Estado em Uberlândia com o prazo para inclusão dos
coobrigados no polo passivo das execuções fiscais (Memorando AGE/AREUBERLANDIAESCPATOS.nº
127/2021), dada a morosidade no andamento do feito criminal.

15. É de se destacar que, além da denúncia criminal, e da decisão que a recebeu, não foi trazido ao
processo SEI nenhum outro documento do processo criminal, eventuais provas dos ilícitos imputados aos
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acusados, ou mesmo cópia dos processos de execução fiscal que nos permitam aferir se as infrações
fiscais respec�vas têm relação com os delitos capitulados na ação penal.

16. Diante do exposto, a presente manifestação vai se restringir à possibilidade em tese de inclusão de
advogados no polo passivo de execuções fiscais movidas contra seu patrocinados, sem entrar no mérito
sobre as situações fá�cas que poderiam ensejar a responsabilização no caso concreto, fatos estes que
devem ser analisados pelo Procurador do Estado responsável pelo acompanhamento das ações de
execução fiscal.

2. Da responsabilidade tributária de terceiros

17. No Capítulo V, o Código Tributário Nacional regulamenta as hipóteses de responsabilidade tributária,
quando a lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respec�va obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter suple�vo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.[1]

18. Dentre essas hipóteses, previu o legislador casos em que a responsabilidade decorre de um ato ou
omissão do terceiro responsável que contribua para o não recolhimento do tributo. Enquanto o art. 134
do CTN cuida das hipóteses de atos ou omissões culposas, nos casos do art. 135 a responsabilidade
advém da existência de conduta ou omissão dolosas do terceiro responsável:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de o�cio, pelos tributos devidos
sobre os atos pra�cados por eles, ou perante eles, em razão do seu o�cio;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste ar�go só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos pra�cados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no ar�go anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

 

19. Da leitura do disposto no art. 135, observa-se que, para a responsabilização legal de terceiros por
débito de pessoas jurídicas, é necessário que estes tenham poderes para interferir na configuração da
obrigação tributária, determinando ou não o seu cumprimento.

20. Por esta razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Jus�ça, por exemplo, demonstra ser
inadmissível a responsabilização nos casos previstos no ar�go 135, ao simples "sócio", que não tenha
quaisquer poderes de administração e não tenha pra�cado qualquer ato ilícito que contribuísse com o
inadimplemento do crédito tributário.
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21. Aliás, foi por esta razão que o Superior Tribunal de Jus�ça assentou a inaplicabilidade do art. 13 da Lei
nº 8.620/93, que dizia que “o �tular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente com seus bens pessoais pelos débitos junto à
Seguridade Social.”[2]

22. No julgamento do RESP nº 717.717/SP, da relatoria do e. Ministro José Delgado, a Corte, ao reafirmar
sua jurisprudência em relação ao art. 13 da Lei nº 8.620/93, julgou que o disposi�vo é incompa�vel com
o CTN, uma vez que criava nova hipóteses de responsabilidade tributária de terceiros, matéria reservada
à lei complementar de normas gerais:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS PARA COM A
SEGURIDADE SOCIAL. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO
(SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA). SOLIDARIEDADE.
PREVISÃO PELA LEI 8.620/93, ART. 13. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR (CF,
ART. 146, 111, B). INTERPRETAÇÕES SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. CTN, ARTS. 124,
11, E 135, 111. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 1.016 E 1.052. VIOLAÇÃO AO ART. 535.
INOCORRÊNCIA.
(...)
3. A solidariedade prevista no art. 124, II, do CTN, é denominada de direito. Ela só
tem validade e eficácia quando a lei que a estabelece for interpretada de acordo
com os propósitos da Cons�tuição Federal e do próprio Código Tributário Nacional.
4. Inteiramente desprovidas de validade são as disposições da Lei n° 8.620/93, ou
de qualquer outra lei ordinária, que indevidamente pretenderam alargar a
responsabilidade dos sócios e dirigentes das pessoas jurídicas. O art. 146, inciso III,
b, da Cons�tuição Federal, estabelece que as normas sobre responsabilidade
tributária deverão se reves�r obrigatoriamente de lei complementar.
5. O CTN, art. 135, III, estabelece que os sócios só respondem por dívidas
tributárias quando exercerem gerência da sociedade ou qualquer outro ato de
gestão vinculado ao fato gerador, e mais, quando agirem com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatuto. O art. 13 da Lei n° 8.620/93, portanto,
só pode ser aplicado quando presentes as condições do art. 135, III, do CTN, não
podendo ser interpretado, exclusivamente, em combinação com o art. 124, II, do
CTN.

23. O Supremo Tribunal Federal, por fim, reconheceu a incons�tucionalidade do disposi�vo ao julgar o RE
n° 562.276, no regime da repercussão geral:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS.
1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade
social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário.
2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de
responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente polí�co estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária rela�vamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128.
3. O preceito do art. 124, II, no sen�do 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
art. 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
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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
quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a própria condição de
devedor tenha sido estabelecida validamente.
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz
de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma
com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável
enquanto terceiro (dri�er Persone, terzo ou tercero) evidencia que não par�cipa da
relação contribu�va, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra
matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a
situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pra�quem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal
gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repe�r ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova
hipótese específica e dis�nta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação
de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a
Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do
CTN, mas de modo diverso, incorrendo em incons�tucionalidade por violação ao
art. 146, III, da CF.
7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de incons�tucionalidade material,
porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas �sica e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e obje�va
da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica
irrazoabilidade e inibe a inicia�va privada, afrontando os arts. 5º, XIII, e 170,
parágrafo único, da Cons�tuição.
8. Reconhecida a incons�tucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada
responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à
Seguridade Social.
9. Recurso extraordinário da União desprovido.
10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF,
aplica-se o art. 543-B, § 3º, do CPC. (RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG
09-02-2011 PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01
PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442 –
destaque nosso)

24. Assim como o Superior Tribunal de Jus�ça, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o RE 562.276
também pacificou o entendimento de que o terceiro somente responde por dívidas tributárias da pessoa
jurídica se houver pra�cado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto,
dos quais decorra o inadimplemento das obrigações fiscais. Em outras palavras, o terceiro só pode ser
responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
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Administração Tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de inadimplemento pelo
contribuinte.

25. É por esta razão que o simples não pagamento do tributo não cons�tui, por si só, infração de lei, para
os fins do art. 135 do CTN, entendimento este que foi consagrado no enunciado da Súmula 430 do STJ, in
verbis:

Súmula 430 - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera,
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

26. Completando o regramento da responsabilidade tributária pela prá�ca de atos ilícitos, na Seção IV do
Capítulo V, o CTN vai tratar da responsabilidade por infrações. Aqui o termo “responsabilidade” não é
mais usado como sinônimo de sujeito passivo da obrigação, e sim como um estado de sujeição à sanção
tributária.

27. Nesse capítulo o CTN irá tratar da responsabilidade pelo pagamento de penalidades pecuniárias
decorrentes de infrações à legislação tributária. Trata-se de infrações administra�vas, não cuidando o
CTN da responsabilidade por eventuais crimes (delitos) fiscais.

28. Além de dispor que a responsabilidade por infrações à legislação tributária come�das pelo sujeito
passivo é obje�va (art. 136 do CTN), o Código prevê hipóteses em que a responsabilidade pelas infrações
tributárias é subje�va, ou seja, demanda a existência de dolo do terceiro responsável que, com sua
conduta ou omissão, tenha contribuído para o descumprimento das obrigações tributárias. Reza o art.
137 do CTN:

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando pra�cadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emi�da por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no ar�go 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas.

29. Também nesses casos, assim como nos previstos no art. 135, a jurisprudência do STJ tem exigido a
presença do dolo, excluindo a responsabilidade das pessoas ali arroladas quando não comprovada a
conduta ou omissão intencionais:

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. MULTA. ART. 41 DA LEI 8.212/91.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO. ART. 137, I DO CTN.
APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO
AGENTE PÚBLICO. MP 449 (CONVERTIDA NA LEI 11.941/09). ART. 106, II DO CTN.
1. A responsabilidade pessoal do agente público por força das obrigações
tributárias só incide quando pra�ca atos com excesso de poder ou infração à Lei
atuando com dolo o que é diverso do exercício regular de administração, mandato,
função, cargo ou emprego. Inteligência do art. 137, I do CTN.
2. É que a multa de que trata o art. 41 da Lei 8.212/91 somente deve ser imputada
pessoalmente ao agente público se demonstrado o excesso de mandato ou o
come�mento da infração com dolo ou culpa, já que essa regra deve ser
interpretada em harmonia com o disposto no art. 137, I do CTN, que
expressamente exclui a responsabilidade pessoal daqueles que agem no exercício
regular do mandato. Realmente, o "ar�go 137, I, do CTN, exclui expressamente a
responsabilidade pessoal daqueles que agem no exercício regular do mandato,
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sobrepondo-se tal norma ao disposto nos ar�gos 41 e 50, da Lei 8.212/91." (REsp.
236.902/RN, 1ª Turma, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, DJU 11.03.02).
Precedentes: AgRg no REsp. 902.616/RN, 2ª Turma, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJU 18.12.08; REsp. 834.267/AL, 2ª Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON,
DJU 10.11.08; REsp. 898.507/PE, 2ª Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU 11.09.08;
e REsp. 838.549/SE, 1ª Turma, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJU 28.09.06.
3. Deveras a Lei nº 9.476/97 concedeu anis�a aos agentes polí�cos e aos dirigentes
de órgãos públicos estaduais, do Distrito Federal e municipais a quem, porventura,
tenham sido impostas penalidades pecuniárias decorrentes do art. 41 da Lei
8.212/91.
4. A MP 449, conver�da na Lei 11.941/09, revogou expressamente o art. 41 da Lei
8.212/91 dispondo no art. 79, I, verbis: Art. 79. Ficam revogados: I ? os §§ 1o e 3º a
8º do art. 32, o art. 34, os §§ 1º a 4º do art. 35, os §§ 1º e 2º do art. 37, os arts. 38
e 41, o § 8º do art. 47, o § 2º do art. 49, o parágrafo único do art. 52, o inciso II do
caput do art. 80, o art. 81, os §§ 1º, 2º, 3º, 5º, 6º e 7º do art. 89 e o parágrafo único
do art. 93 da Lei 8212, de 24 de julho de 1991;
5. A lex mi�or deve retroagir seus efeitos, nos termos do art. 106, II, "a" do CTN.
6. In casu, a recorrida foi autuada pela ausência de apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, assim como pela inclusão inexata de dados em outras
guias, durante o período em que fora �tular do cargo de Secretária da Secretaria
Municipal de Saúde, sendo certo que o aresto recorrido assentou a ausência de
responsabilidade da recorrida. Fato insindicável nesta Corte. (Súm 07)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte desprovido.
(REsp 981.511/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
01/12/2009, DJe 18/12/2009)

30. Feitas essas considerações, é dentro desse contexto que se deve interpretar o art. 21, XII, da Lei
Estadual nº 6.763/75, quando atesta serem solidariamente responsáveis pela obrigação tributária
“qualquer pessoa pelo recolhimento do imposto e acréscimos legais devidos por contribuinte ou
responsável, quando os atos ou as omissões daquela concorrerem para o não-recolhimento do tributo por
estes.”

31. Isso porque a jurisprudência pacificada de nossos Tribunais Superiores não admite a
responsabilização de terceiros fora das hipóteses previstas no CTN, que, por sua vez, só impõe a
responsabilidade de pessoas �sicas por débitos de pessoas jurídicas quando aquelas por meio de atos ou
omissões dolosas concorrerem para o não-recolhimento do tributo devido por estas.

32. Resta saber quem seriam os “terceiros” a quem a lei complementar de normas gerais autoriza seja
imputada a responsabilidade tributária. Tanto o art. 135 como o art. 137, no que se refere a
responsabilidade de pessoas �sicas por débitos de pessoas jurídicas, falam em os mandatários,
prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 
Estariam incluídos nesse rol os advogados?

33. Na ADI 4.845, o Supremo Tribunal Federal declarou incons�tucional o art. 18-C da Lei nº 7.098/98 do
Estado do Mato Grosso que atribuía responsabilidade tributária a contadores, economistas, advogados,
administrador, correspondente fiscal, preposto, assim como a toda pessoa que concorra ou intervenha,
a�va ou passivamente, no cumprimento de obrigações tributárias, em acórdão que resto assim
ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR
INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL
FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
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1. Trata-se de ação direta de incons�tucionalidade que tem por objeto o parágrafo
único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº
9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária
solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, a�va ou
passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a
advogado, economista e correspondente fiscal.[3]
2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF,
art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de
incons�tucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de
terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional
- CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para
estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).
3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando
de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente
responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as
circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.
4. Ação direta de incons�tucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte
tese: “É incons�tucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros
por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário
Nacional.”

32. Em relação à ampliação do rol de pessoas que podem ser pessoalmente responsabilizadas, há que se
mencionar excerto do voto do relator, Ministro Luís Roberto Barroso:

11. Sobre a norma objeto desta ação, em primeiro lugar, ao prever que responde
solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações pra�cadas “toda pessoa que
concorra ou intervenha, a�va ou passivamente”, no cumprimento da obrigação
tributária, o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998 do Estado de Mato
Grosso alterou a matriz de responsabilização prevista no art. 135 do Código
Tributário Nacional, ampliando o rol de terceiros que poderiam responder pelo
crédito tributário na hipótese de prá�ca de infrações. Estabelecer quais são os
terceiros que responderão pelos créditos decorrentes de atos pra�cados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos é matéria de
norma geral, que deve ser veiculada por lei complementar federal, conforme
estabelece a Cons�tuição Federal em seu art. 146, inciso III, alíneas a e b.
12. Em segundo lugar, ao estabelecer que a responsabilização do terceiro ocorrerá
nos casos de infração pra�cada com omissão ou fraude, a norma estadual adota
critérios diversos daqueles previstos no CTN. Conforme a norma geral federal, para
haver a responsabilidade tributária pessoal do terceiro, este deve ter pra�cado
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN,
art. 135, caput). O legislador estadual, todavia, apresenta critérios outros para a
responsabilização de terceiros. Não podendo o legislador estadual dispor de forma
diversa daquela estabelecida pela legislação federal nesta seara, a conclusão é pela
incons�tucionalidade formal do parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998
do Estado de Mato Grosso. (grifo nosso)

33. Do trecho acima transcrito, observa-se que a Corte considerou incons�tucional tanto a ampliação do
rol dos terceiros responsáveis, como das hipóteses de responsabilização, para entender que a legislação
matogrossensse, ao estabelecer que a responsabilização do terceiro ocorrerá nos casos de infração
pra�cada com omissão ou fraude, adotou critérios diversos daqueles previstos no CTN, que prevê como
condição para a responsabilização tributária pessoal do terceiro que ele tenha pra�cado atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135, caput).

34. Tal posicionamento da Corte foi recentemente confirmado no julgamento da ADI n° 6.284, no úl�mo
dia 15/09/2021, oportunidade na qual o STF analisou a cons�tucionalidade de lei do Estado de Goiás que
atribuíra responsabilidade tributária solidária ao contabilista que, por seus atos e omissões, com dolo ou



20/09/2021 11:10 SEI/GOVMG - 35434833 - Parecer Jurídico

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40993151&inf… 10/16

fraude, concorra para a prá�ca de infração à legislação tributária. Eis o teor da legislação inquinada pela
incons�tucionalidade:

LEI Nº 11.651 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991.
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que
cons�tua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação dada pela
Lei nº 16.392, de 28.11.2008, DOE GO de 04.12.2008).
(...)
XII-A - com o contribuinte ou com o subs�tuto tributário, o contabilista que, por
seus atos e omissões, concorra para a prá�ca de infração à legislação tributária;
(Inciso acrescentado pela Lei nº 17.519, de 29.12.2011, DOE GO Suplemento de
29.12.2011).
(...)
§ 2º A responsabilização do contabilista de que trata o inciso XII-A somente se dará
no caso de dolo ou fraude, apurada mediante o devido processo legal. (Parágrafo
acrescentado pela Lei nº 17.519, de 29.12.2011, DOE GO Suplemento de
29.12.2011)

35. Embora ainda não tenha sido publicado o acórdão, o Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação
direta de incons�tucionalidade e julgou procedente o pedido, para declarar a incons�tucionalidade dos
arts. 45, XII-A, XIII e § 2º, da Lei nº 11.651/1991, do Estado de Goiás, reafirmando a seguinte tese:

“É incons�tucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por
infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo Código Tributário
Nacional.”. Plenário, Sessão Virtual de 3.9.2021 a 14.9.2021.

3. Lavagem de dinheiro, crimes tributários e Advocacia

36. Se do item anterior ficou claro que não se admite a responsabilização tributária do advogado ou
contabilista pelo exercício de sua profissão, mesmo nos casos de infração pra�cada com omissão ou
fraude, é certo que o Código Tributário Nacional prevê a responsabilidade pessoal dos mandatários,
prepostos ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos pra�cados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.

37. Nos úl�mos anos, a Receita Federal vem incluindo advogados e consultores no polo passivo de
autuações fiscais, que tenham orientado contribuintes em planejamentos tributários baseados em
simulação ou fraude, com fundamento no ar�go 124, I do Código Tributário Nacional, segundo o qual
“são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que cons�tua o fato
gerador da obrigação principal”.

38. O argumento u�lizado pelo Fisco federal é de que a responsabilidade tributária solidária decorre de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode
ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.

39. Essa prá�ca levou à formulação de consulta que deu origem ao PARECER NORMATIVO COSIT/RFB Nº
04, de 10 de dezembro de 2018:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE. A responsabilidade tributária solidária a que se
refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou. A
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responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda
que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por subs�tuição. Deve-se comprovar o nexo causal
em sua par�cipação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato
ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São atos ilícitos que
ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante
direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos
deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua u�lização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
tributos mediante manipulação ar�ficial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo). O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de
operação das a�vidades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a ar�ficialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo
irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respec�vos tributos e, portanto,
seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica. Os atos de
evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administra�va (como
multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes. Atrai a responsabilidade solidária a
configuração do planejamento tributário abusivo na medida em que os atos
jurídicos complexos não possuem essência condizente com a forma para supressão
ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante abuso da
personalidade jurídica. Restando comprovado o interesse comum em determinado
fato jurídico tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade
jurídica existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa
e expansiva.
Disposi�vos Legais: art. 145, §1º, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts.
71 a 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do DecretoLei nº 1.598. de 26 de dezembro de
1977; art. 61 da Lei nº 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil. (destaques
nossos)

 

40. Segundo o entendimento consagrado no parecer norma�vo acima citado, são ilícitos que podem
resultar na responsabilização: a) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única (“grupo econômico irregular”); b)
evasão, simulação e demais atos deles decorrentes e c) abuso de personalidade jurídica pela sua
u�lização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação ar�ficial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).

41. Mesmo admi�ndo a responsabilização nesses casos, o parecer ressalva que esse entendimento “não
implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa
do contribuinte ou do responsável por subs�tuição, comprovando-se o nexo causal em sua par�cipação”:

12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo
com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o pra�cou. Segundo Ferragut:
O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre aqueles
pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam (i) indiretamente vinculadas
ao fato jurídico tributário ou (ii) direta ou indiretamente vinculadas ao sujeito que
o pra�cou. Esses limites fundamentam-se na Cons�tuição e são aplicáveis com a
finalidade de assegurar que a cobrança de tributo não seja confiscatória e atenda à
capacidade contribu�va, pois, se qualquer pessoa pudesse ser obrigada a pagar
tributos por conta de fatos pra�cados por outras, com quem não de�vessem
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qualquer espécie de vínculo (com a pessoa ou com o fato), o tributo teria grandes
chances de se tornar confiscatório, já que poderia incidir sobre o patrimônio do
obrigado, e não sobre a manifestação de riqueza ínsita ao fato cons�tucionalmente
previsto. Se o vínculo exis�r, torna-se possível a recuperação e a preservação do
direito de propriedade e do não-confisco.
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por subs�tuição tributária, o vínculo
deve ser com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua
como agente de retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os
vínculos. Já na responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com
a pessoa está sempre presente, como se vê na lista das que podem ser
responsabilizadas pelos arts. 134 e 135 do CTN.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou
na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que cons�tui o fato gerador, como
o que esteja em relação a�va com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato
jurídico tributário mediante come�mento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta úl�ma hipótese está configurada a situação que cons�tui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contribu�va con�da no § 1º do art. 145 da Cons�tuição Federal (CF), o qual deve
ser aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substan�vo, em que a graduação do caráter
pessoal do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adje�vo, na
medida em que é facultado à administração tributária "iden�ficar o patrimônio, os
rendimentos e as a�vidades econômicas do contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, iden�ficando a verdadeira essência do
fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo
ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da
regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está
presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária,
conforme preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao
interesse comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do fato
jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou
conluio. (...) Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admi�r: como a expressão
"interesse comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível
entendê-la a par�r de outros critérios - como os que governam, nos termos do art.
50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica; "interesse
comum", nesse contexto, poderia decorrer (i) da "iden�dade de controle na
condução dos negócios" (definido pela iden�dade do corpo dire�vo de empresas
envolvidas em situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial"
(outro elemento de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da
detecção de eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação
de negócios jurídicos).
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sen�do de
ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de
ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada.
Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por subs�tuição, comprovando-se o nexo causal em sua par�cipação
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comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.

42. Tal entendimento, a nosso ver, está amparado justamente nos arts. 135 e 137 do CTN e permite,
portanto, a responsabilização de terceiros que atuem como representantes, mandatários ou prepostos de
pessoas jurídicas de direito privado e que, com sua conduta ou omissão dolosa, contrária à lei, conduta
esta vinculada ao fato gerador da obrigação, ensejaram o não recolhimento dos tributos devidos.

43. No entanto, a inclusão do representante, mandatário ou preposto demanda a comprovação de sua
interferência no fato jurídico tributário sob dois aspectos: (i) demonstração inequívoca de seu poder de
representação, atuando em nome da pessoa jurídica autuada; (ii) que sua conduta ou omissão dolosa
tenha acarretado a supressão do pagamento do tributo.

44. Como, no caso sob consulta, eventual inclusão se daria já na fase judicial de cobrança do débito, e,
portanto, sem que tenham sido oportunizados aos coobrigados o contraditório e a ampla defesa no
processo administra�vo, essa comprovação deve ser ainda mais robusta.

45. No caso, o fato que ensejaria a transferência da responsabilidade foi posterior à inscrição do crédito
em dívida a�va e ajuizamento da execução fiscal, e, portanto, a inclusão dos terceiros no polo passivo
demandaria requerimento judicial por parte da Fazenda Pública, acompanhando da comprovação dos
fatos que deram origem ao pleito de redirecionamento.

46.  A jurisprudência não dissente acerca da possibilidade de redirecionamento da ação de execução
fiscal a terceiros, caso a apuração de sua responsabilidade tributária não se dê no exato instante em que
ocorre o fato jurídico tributário. Porém, nestes casos, cabe à Fazenda Pública o ônus de demonstrar a
hipótese de responsabilidade tributária e que a configuração desta situação somente se deu neste
momento processual, requerendo, como consequência, a alteração do polo passivo do feito execu�vo.

47. O fundamento legal para tal providência, além de tributário, é processual, fazendo o Código de
Processo Civil dis�nção entre as figuras do devedor e do responsável tributário, e, em seu art. 779, incisos
I e VI, assim dispõe:

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:
I - o devedor, reconhecido como tal no �tulo execu�vo;
(...)
VI - o responsável tributário, assim definido em lei.

48. Assim, não estando os terceiros relacionados no �tulo execu�vo – que goza de presunção de certeza
e liquidez, conforme disposto no art. 204 do CTN – caberá à Fazenda Pública a comprovação das
hipóteses legais de responsabilidade a atrair os terceiros para o polo passivo da execução fiscal.

49. Não obstante, deve-se reiterar que no caso sob análise os eventuais coobrigados – advogados das
empresas e do sócio das empresas devedoras – não estão entre os terceiros expressamente arrolados no
art. 135 do CTN, e, portanto, eventual pleito de redirecionamento deveria ser acompanhando da
comprovação de que eles atuaram como representantes, mandatários ou prepostos dos devedores e que
de tal atuação decorreu o não pagamento dos tributos. 

50. O simples fato de serem advogados das empresas ou dos sócios, por óbvio, não tem o condão de
atrair para eles a responsabilidade tributária.

CONCLUSÕES

51. Diante do exposto, passamos a responder à consulta formulada:

... à Consultoria Jurídica para que se manifeste sobre a possibilidade ou não de
inclusão de advogados no polo passivo de execuções fiscais, quando o mo�vo do
redirecionamento es�ver relacionado ao exercício da profissão e levando-se em
consideração a discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do tema

52. O simples exercício da profissão de advogado, por óbvio, não tem o condão de atrair a
responsabilidade tributária, ainda que sua atuação se dê com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto (art. 135 do CTN) ou que seus atos configurem crimes (art. 137).



20/09/2021 11:10 SEI/GOVMG - 35434833 - Parecer Jurídico

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40993151&inf… 14/16

53. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento em sede de ADIn[4] no sen�do da
incons�tucionalidade de norma estadual que: (i) amplie o rol das pessoas que podem ser pessoalmente
responsáveis pelo crédito tributário; (ii) disponha diversamente do CTN sobre as circunstâncias
autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.

54. Assim, eventual responsabilização de terceiros deve estar amparada nas hipóteses da lei
complementar de normas gerais, que exige para o redirecionamento que esses terceiros tenham poder
de gestão da pessoa jurídica devedora e, usando desse poder, pra�quem ilícitos dos quais decorra a
supressão do tributo.

55. No caso dos advogados, eventual redirecionamento deve ser acompanhado da demonstração
inequívoca de que eles seriam representantes, mandatários ou prepostos dos devedores, bem como de
sua atuação dolosa da qual tenha acarretado o não pagamento dos tributos.

56. A ausência de previsão legal do advogado no rol dos arts. 135 e 137 do CTN é indica�vo de um risco
provável de eventual demanda de responsabilização, desacompanhada da comprovação do dolo, do
vínculo direto de sua atuação com a situação que configura fato gerador do tributo, além de sua
qualificação como representantes, mandatários ou prepostos dos devedores.

57. Na linha de tudo o que foi ponderado acima, entendo ser oportuno registrar que, quando da
avaliação das provas e evidências que poderão autorizar a inclusão dos advogados como coobrigados
tributários no caso concreto, caberá ao Procurador que es�ver à frente da ação exercer, com a cautela
processual que o caso reclama, além dessa análise específica, uma avaliação sobre a u�lidade da medida.
É que observo que o obje�vo da inclusão dos coobrigados na execução fiscal não é outro senão o de
assegurar a máxima reparação do dano causado à Fazenda Púbica. Porém, como no caso concreto há
no�cia de que os bens dessas mesmas pessoas já estariam bloqueados por força de decisão proferida nos
autos da ação de improbidade administra�va nº 501651-69.2021.8.13.0702, cabe ao Procurador da
execução fiscal avaliar, ainda com mais cautela, se a inclusão dos coobrigados nesta demanda será
mesmo cabível e ú�l, porque eventual reconhecimento de irregularidade nesse proceder poderá gerar
expressiva repercussão processual (sucumbência calculada com base em valores elevadíssimos, uma vez
que os créditos tributários devidos aos Estado de Minas Gerais, conforme no�ciado na ação penal,
chegam a aproximadamente 13,5 milhões de reais).

58. Destaque-se, por fim, que a análise foi feita unicamente com base nos documentos juntados ao
processo SEI, e que não �vemos acesso a eventuais provas dos ilícitos imputados aos acusados, ou
mesmo cópia dos processos de execução fiscal que nos permi�ssem aferir se as infrações fiscais
respec�vas têm relação com os delitos capitulados na ação penal.

59. Por esta razão, a presente manifestação se restringe à possibilidade em tese de inclusão de
advogados no polo passivo de execuções fiscais movidas contra seus patrocinados, sem entrar no mérito
sobre as situações fá�cas que poderiam ensejar a responsabilização no caso concreto, fatos estes que
devem ser analisados com muita cautela pelo Procurador do Estado responsável pelo acompanhamento
das ações de execução fiscal.

60. É o parecer, que submetemos à douta consideração superior.

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2021.

 

 

Daniela Victor de Souza Melo

Procuradora do Estado

OAB/MG 78.287 - MASP 1.001.009-8

 

De acordo. Aprovado.

 

Wallace Alves dos Santos
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Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

 

 

Sérgio Pessoa de Paula Castro

Advogado-Geral do Estado

 

 

[1] Art. 128 do CTN.

[2] TRIBUTÁRIO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO COTISTA - ARTS. 134 E 135 DO CTN - INAPLICABILIDADE
DO ART. 13 DA LEI 8.620/93 - IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA - ART. 105 DO CTN.

1. Os sócios co�stas não podem ser responsabilizados, na forma dos arts. 134, VIII, e 135, III, do CTN se
não realizaram atos de gestão na sociedade, respondendo apenas pelo capital não integralizado da
pessoa jurídica - Precedentes: REsp 238.668/MG, REsp 141.516/SC, REsp 93.609/AL e REsp 40.435/SP).

2. Incide em violação ao art. 105 do CTN a aplicação do art. 13 da Lei 8.620/93 à execução fiscal referente
a débitos anteriores ao citado diploma legal que, ademais, somente pode ser interpretado em sintonia
com o art. 135 do CTN.

3. Recurso especial improvido. (REsp 325.375/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/09/2002, DJ 21/10/2002)

[3] Art. 18-C. Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações pra�cadas, em relação às
disposições desta lei e demais obrigações con�das na legislação tributária, o profissional de
Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que per�ne a
prestação de informações com omissão ou falsidade.

Parágrafo único. Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações pra�cadas,
em relação às disposições desta lei e demais obrigações con�das na legislação tributária, no que se refere
à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o
correspondente fiscal, o preposto, bem como toda pessoa que concorra ou intervenha, a�va ou
passivamente, no cumprimento da referida obrigação.

[4] ADIn’s 4.845 e 6.284.
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