Os sócios respondem por
débitos tributários de sua PJ?

Os sócios, ao constituírem a sociedade sob a forma limitada (artigos 1.052
e seguintes do Novo Código Civil), baseados no direito societário, limitam sua
responsabilidade aos aportes que realizam
para a formação do capital social - objetivando restringir sua participação no pagamento dos débitos sociais, desde que não
pratiquem atos com excesso de mandato,
violação da lei ou do contrato social.
A determinação do sujeito passivo da
obrigação tributária principal está no artigo
121 do CTN.
Parágrafo único. O sujeito passivo da
obrigação principal diz-se:
I – contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II – responsável, quando, sem revestir
a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
As Fazendas Públicas ao iniciarem o
procedimento que resultará na execução
fiscal de tributos, no momento da inscrição
do débito na dívida ativa ou ainda quando
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da elaboração da petição inicial do processo executivo, em regra determinam a
inclusão dos sócios ou administradores da
empresa executada.
Entretanto, por expressa determinação do artigo 135 do CTN, a responsabilidade destas pessoas somente ocorrerá
quando demonstrados de forma inequívoca os elementos ligando tais pessoas aos
fatos, ou seja, o fato de os sócios haverem
agido com excesso de poderes ou infração
à lei, contrato social ou estatutos:
Isto significa que, se o empresário
ou administrador agir dentro da lei e do
contrato social ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é
sócio ou administrador não cumprir com
suas obrigações tributárias - seus bens particulares não respondem pela dívida tributária. Trata-se do caso de simples inadimplência de tributos, e não de sonegação ou
infração à lei.
Portanto, é nula a pretensão da Fazenda em apropriar-se do patrimônio
particular de sócios, sem demonstrar que

“

O sócio deve responder
pelos débitos fiscais do
período em que exerceu a
administração da
sociedade apenas se ficar
provado que agiu com dolo
ou fraude.

“

Informe

estes praticaram infração à lei ou ao contrato social de sociedade limitada. Neste
sentido, a seguinte decisão do STJ: Precedentes citados: REsp 908.995-PR, DJ
25/3/2008, e AgRg no REsp 961.846RS, DJ 16/10/2007. EAG 494.887-RS,
Rel. Min. Humberto Martins, julgados em
23/4/2008.
O sócio deve responder pelos débitos fiscais do período em que exerceu a
administração da sociedade apenas se ficar
provado que agiu com dolo ou fraude e
que a sociedade, em razão de dificuldade
econômica decorrente desse ato, não
pôde cumprir o débito fiscal. O mero
inadimplemento tributário não enseja o
redirecionamento da execução fiscal. Isso
posto, a Seção deu provimento aos embargos, cf. Súmula 430 do STJ.

