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1. O problema, o seu contexto, e o modelo de pesquisa que se vai adotar: 

 

Este trabalho pretende pesquisar e identificar através do método de estudo de casos os 

problemas relacionados à responsabilidade dos sócios em caso de encerramento regular da 

sociedade, ou seja, quando a pessoa jurídica, praticante do fato gerador, se encontra regularmente 

extinta no momento da autuação,  por sua “baixa” através de distrato arquivado na Junta Comercial. 

 

Este tema é importante porque, em uma análise preliminar, identificamos que há decisões 

proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de responsabilizar o sócio administrador 

pelos créditos tributários lançados após o registro do distrato social na Junta Comercial e perante os 

órgãos fiscais competentes. Nestes julgados1 o entendimento foi de que o simples fato de existir 

tributo não pago pela sociedade, ainda que lançado posteriormente a sua extinção formal, já seria 

motivo suficiente para considerar que a dissolução se deu de maneira irregular. Nestes casos, 

somente se consideraria regular uma dissolução se todos os passivos da empresa tivessem sido 

liquidados no momento de seu encerramento. Surge, então, uma primeira questão decorrente deste 

posicionamento inicial, caso ele venha a ser confirmado como majoritário, que é: estaria ele em 

consonância com o quanto foi estabelecido pela Súmula STJ nº 430 que expressamente consigna 

que: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 

responsabilidade solidária do sócio-gerente”? 

 
1 “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 

REGISTRO DE DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE 

AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 

1. O STJ possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da 

sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, 

somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. 

2. "O simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se esquivou de 

enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada 

baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos" (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 

3. Tendo em vista que a averbação do distrato social não tem o condão de afastar a dissolução irregular da empresa, 

torna-se necessária a análise do preenchimento dos demais requisitos para o redirecionamento da execução fiscal. 

4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.764.969/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 4/10/2018, DJe 28/11/2018). 

No mesmo sentido: RESP 1636735/RS; RESP 1741006/SP. 
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Fato é que tal solução preliminar passa a equiparar os casos de extinção da pessoa jurídica 

por dissolução regular aos casos de dissolução irregular em que se autoriza o redirecionamento das 

execuções fiscais para os sócios quando é identificado, por certidão do Oficial de Justiça, que a 

empresa não se encontra mais no local de seu estabelecimento e não comunicou ao fisco sua 

mudança de endereço ou o encerramento de suas atividades no local (Sumula 435 do STJ)2. E se 

isso se confirmar, deverá ser enfrentada outra questão polêmica que é contra quem poderá ser 

redirecionada a execução nos casos de dissolução irregular (qual sócio) matéria que hoje é objeto 

dos Temas 9623 e 9814 – STJ, e que será decidida sob o rito processual do recurso repetitivo.  

 

Assim, em uma primeira etapa se pretende definir de acordo com a legislação e a doutrina o 

que se entende e como deve ser realizada a dissolução regular de uma pessoa jurídica. 

 

Após essa delimitação, verificaremos como o Judiciário (e aqui serão analisadas as decisões 

proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, primordialmente e pelos Tribunais Regionais Federais 

e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de maneira suplementar) tem caminhado sobre a 

perspectiva do que pode ser considerada uma dissolução regular da sociedade, e se o arquivamento 

do distrato pode, por si só, pôr fim à responsabilidade dos sócios administradores pelas dívidas 

tributárias. 

 

Além disso, também será nosso papel analisar quais seriam os critérios dessa possível 

responsabilidade em caso de sua confirmação, e se existem limites, inclusive patrimoniais, e quais 

poderiam ser estes, quando o sócio é passível de responder por dívida tributária constituída após a 

 

2 Sumula 435 do STJ – Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio 

fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento para o sócio gerente.” 

 
3 O Tema 962 discute “a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a 

gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à 

posterior dissolução irregular da sociedade empresária”. 

 
4 O Tema 981 – STJ discute se, à luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, 

quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua 

ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na 

data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, 

concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária 

não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução 

irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na 

data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido).  
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extinção da sociedade, mas cujo fato gerador nasceu quando aquela ainda se encontrava ativa, e o 

sócio liquidante poderia ou não estar com ele relacionado.  

 

Após a análise dos resultados encontrados, e chegando-se à conclusão de como está sendo 

resolvida a questão e seus possíveis desmembramentos, colocaremos de forma crítica a nossa 

opinião, propondo o nosso entendimento sobre o problema e suas decorrências. 

 

Como conclusão, esperamos poder propor uma melhor orientação a ser dada ao tema, 

especialmente para que os agentes públicos possam ter uma uniformidade maior e melhor no 

momento da lavratura dos Autos de Infração.  

 

 E por fim, aos operadores do Direito, visa-se apontar quais seriam os procedimentos que os 

sócios liquidantes teriam que ter no momento da baixa para que pudessem limitar sua 

responsabilidade tributária. E neste sentido, verificaremos também e apontaremos se existe um 

posicionamento predominante sobre a quem cabe a prova da regularidade da dissolução social, em 

um caso de redirecionamento da execução fiscal solicitado pela Fazenda Pública (se ela se presume 

dissolvida irregularmente pela mera existência de débitos tributários constituídos posteriormente à 

baixa ou não). 

 

2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso 

  

2.1- O que é e quais são os casos em que a lei, a doutrina e a jurisprudência consideram 

como ocorrida uma dissolução regular de uma pessoa jurídica? 

 

• Neste quesito procurar-se-á definir o que a lei, a doutrina e finalmente a 

jurisprudência entendem e admitem como conceito e formas de dissolução de uma 

sociedade empresarial. Para tanto, serão analisadas as seguintes fontes: legislativa, 

doutrinária e jurisprudencial. 

 

2.2- Quais os efeitos jurídicos para a sociedade, para o sócio liquidante e para os ex-sócios 

de uma dissolução regular? 

 

• Neste quesito, através da análise das fontes legislativa, doutrinária e jurisprudencial, 

procurar-se-á identificar os principais efeitos de uma liquidação social regular. 
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• Artigos doutrinários, fonte legislativa e jurisprudencial serão utilizados para 

responder este quesito. Será realizada uma reflexão analítica sobre a jurisprudência 

judicial e sua aderência ou não ao posicionamento doutrinário sobre o tema. 

 

2.3- Qual o dever da administração tributária quando o sócio administrador solicita perante a 

repartição pública a baixa definitiva da pessoa jurídica com o arquivamento do distrato? A 

sociedade ou o sócio tem o direito e/ou dever de ser fiscalizado para que eventuais créditos 

tributários sejam identificados e liquidados? A falta de fiscalização no momento da baixa, mas com 

a emissão das certidões negativas a favor da pessoa jurídica que se pretende ver extinta, podem 

impedir o redirecionamento de uma eventual execução fiscal para o sócio gerente, ou a inscrição de 

um débito tributário contra este e em seu nome por solidariedade, com base no artigo 134 VII ou 

135 III do CTN? Qual o posicionamento da jurisprudência a este respeito? O que esta prática 

poderia acarretar para se estabelecer diferenças e limites de responsabilidade, caso isso seja 

possível? 

 

• Artigos doutrinários, fonte legislativa e jurisprudencial serão utilizados para 

responder este quesito. Será realizada uma reflexão analítica sobre a jurisprudência 

judicial e sua aderência ou não ao posicionamento doutrinário sobre o tema. 

 

2.4- A pessoa jurídica que, embora estivesse ativa no momento da prática do fato gerador, 

mas que se encontra extinta regularmente no momento da autuação, tem responsabilidade jurídica 

para responder pelo crédito tributário?  Qual o posicionamento da jurisprudência em relação a esta 

questão? 

 

• Artigos doutrinários, fonte legislativa e jurisprudencial serão utilizados para 

responder este quesito. Será realizada uma reflexão analítica sobre a jurisprudência 

judicial e sua aderência ou não ao posicionamento doutrinário sobre o tema. 

 

2.5- Quais os limites de responsabilidade do sócio gerente nos casos de dissolução da pessoa 

jurídica com arquivamento dos atos societários na Junta Comercial e baixa nas repartições públicas 

competentes? Em face da presunção de regularidade da dissolução, a quem cabe comprovar que ela 

não se deu dessa forma? Ao fisco? Ao sócio liquidante? Existe solidariedade nestes casos? Se sim, 

em que limite e de qual tipo? Qual o posicionamento doutrinário e do judiciário sobre o tema? 
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• Este quesito será respondido através de uma reflexão analítica sobre as respostas dos 

quesitos anteriores e através da análise da jurisprudência administrativa e judicial. 

 

 

2.6- Quais as orientações que podem ser dadas tanto aos profissionais da área, especialmente 

da administração pública, para que, diante da posição jurisprudencial judicial identificada como 

majoritária (se existir) os autos de infração possam ser melhor lavrados (efeito preventivo), e como 

deverão ser analisados os processos administrativos para que tenham uma melhor aderência com a 

posição judicial encontrada e se evite uma futura judicialização destes. Além disso, quais seriam os 

procedimentos que os sócios liquidantes teriam que ter no momento da baixa para que pudessem 

limitar sua responsabilidade tributária e verificar a quem cabe a prova da regularidade da dissolução 

em um caso de redirecionamento da execução fiscal solicitado pela Fazenda Pública (se ela se 

presume dissolvida irregularmente pela mera existência de débitos tributários constituídos 

posteriormente à baixa ou não). 

 

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto 

 

A relevância prática do tema eleito é verificar se há hoje um posicionamento dominante dos 

nossos tribunais judiciais sobre a questão da responsabilidade dos sócios em caso de liquidação da 

sociedade ocorrida por arquivamento do distrato social na Junta Comercial e respectiva baixa 

perante as repartições públicas e, se sim, qual é ele.  

 

Como demonstrado no primeiro tópico, a jurisprudência preliminar identificada indica uma 

tendência do STJ de autorizar o redirecionamento das execuções fiscais para os sócios gerentes 

também nos casos de encerramento regular da pessoa jurídica, por entender que o fato de existirem 

débitos perante a Fazenda Pública é fato suficiente para considerar que a dissolução se deu ao 

arrepio da lei, que manda que a sociedade liquide seus ativos e passivos no momento de sua 

dissolução formal. Ao decidir desta forma, o STJ estaria aplicando a esses casos o mesmo 

tratamento adotado para os casos de dissolução irregular da sociedade, consolidado na Súmula 435, 

e que pacificou o entendimento de que se considera irregular a dissolução nos casos em que a 

sociedade deixa de funcionar no local de seu domicilio fiscal sem comunicar o fato ao fisco. 

 

A se confirmar este entendimento, haverá a necessidade de se enfrentar outras questões, 

quais sejam: estaria ele em consonância com o quanto foi estabelecido pela Súmula STJ nº 430 que 
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expressamente consigna que: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, 

por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”? Contra quem poderá ser redirecionada a 

execução nos casos de dissolução irregular (qual sócio)? O Sócio liquidante, o sócio administrador 

praticante do fato gerador, ou o sócio praticante do ato gerador somente poderá ser responsabilizado 

se ele for ao mesmo tempo o sócio liquidante da sociedade? Esta matéria hoje é objeto dos Temas 

962 e 981 – STJ, como evidenciado no tópico 1, e será decidida sob o rito processual do recurso.  

 

O trabalho procurará, também, além de analisar o problema em si e seus desdobramentos, 

propor medidas preventivas para que haja, de um lado, uma maior eficiência do Estado na hora da 

lavratura dos autos de infração e, de outro, uma maior segurança jurídica para os sócios gerentes na 

hora de procederem à baixa das sociedades. Assim, procuraremos identificar quais seriam as 

providências que deveriam ser adotadas para esse fim, especialmente no sentido de se estabelecer 

qual seria a responsabilidade tributária, e em que limite (se há) que poderia ela ser mitigada e 

restringida.  

 

Como conclusão, ainda, procuraremos propor a adoção de novas práticas administrativas 

para evitar a judicialização indesejada dos processos administrativos frente à adoção de um 

posicionamento distinto do judiciário, especialmente se já houver jurisprudência pacificada 

contrária ao entendimento adotado pela administração pública, especialmente nos casos em que os 

autos de infração são lançados contra as pessoas jurídicas extintas e já baixadas. 

 

Para o profissional do Direito a importância deste estudo será não só revelar o 

posicionamento de nossa jurisprudência, mas, também, analisá-lo de forma crítica, verificando se há 

consistência e aderência entre as próprias decisões judiciais como acima comentado, propondo qual 

seria o entendimento que deveria prevalecer sob o aspecto da equidade, da isonomia, e da 

razoabilidade. Isto porque o sócio que baixa a sociedade e providencia todos os procedimentos 

regulamentares perante as autoridades fiscais para o registro da referida baixa se encontra em 

situação distinta daquele que simplesmente deixa de providenciar tal encerramento e simplesmente 

encerra-a de maneira irregular, (quando a sociedade deixa de funcionar de fato no local de sua sede 

sem comunicar tal fato às autoridades fiscais). 

 

4. Familiaridade com objeto da pesquisa 

  

Além de advogada militante na área, sou juíza contribuinte do Tribunal de Impostos e Taxas 

do Estado de São Paulo desde 2003 e, como tal, tenho julgado autos de infração sobre o tema 



                                                                                                                                                               8 

lavrados das mais diversas formas. Inicialmente, tendo como sujeito passivo as sociedades extintas 

apenas, as sociedades extintas e os sócios conjuntamente, e, por fim, os sócios isoladamente.  

Recentemente, inclusive, escrevi um breve artigo para o Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de 

Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (Observatório TIT)5 sobre esta questão. E, nesse 

momento, percebi que seria muito importante verificar com mais profundidade a realidade 

jurisprudencial atual especialmente depois da edição das Súmulas 392, 430 e 435 do STJ, e dos 

julgamentos dos recursos REsp (repetitivo) 1371128/RS e REsp 1.101.728/SP e RESP 1777861/SP. 

 

Além disso, é imprescindível se verificar a extensão dos efeitos da sucessão processual e 

civil decorrente da extinção de sociedade limitada por força de distrato e se a mera existência de 

uma infração tributária, seja ela qual for, apurada somente após a sua extinção, tem o condão de 

desconstituir a sua regularidade, para imputar a responsabilidade sobre tal infração ao sócio 

administrador de maneira ilimitada. 

 

 

5. Bibliografia preliminar 

 

A bibliografia ora utilizada é meramente introdutória e indicativa, já que existem muitas 

obras escritas sobre dissolução irregular da sociedade limitada e a responsabilidade subsidiária dos 

sócios. No decurso do trabalho será avaliada a necessidade de serem incluídas outras obras sobre 

temas correlatos para eventual explicação e posicionamento sobre questões incidentais que surgirem 

no processo de pesquisa, especialmente na jurisprudencial. 

 

Ressalta-se que não se pretendem estudar aqui os casos de dissolução irregular da pessoa 

jurídica. Mas é importante estabelecer, a contrário sensu, quais as consequências nos casos de 

dissolução irregular para justamente contrapô-los aos casos de dissolução regular, e vice-e-versa. 

Ou seja, quando uma dissolução dita regular se torna irregular, e se isso é possível de ocorrer. Com 

isso poder-se-á determinar qual será o desdobramento para o crédito tributário, para a sociedade e 

para o ex-sócio quando a extinção da pessoa jurídica praticante do fato gerador é voluntária e, em 

princípio, regular. 

 

Assim, as obras preliminares são: 

 

 

5 https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/observatorio-tit-eleicao-sujeito-passivo-10012019 
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Pessoas Jurídicas e a Portaria PGFN Nº 180/2010. In: De Souza, Priscila. (Org.). Direito Tributário 
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Editora Almedina. 2017 
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