
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.419.104 - SP (2013/0382587-9)

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. MINISTRO OG FERNANDES: Trata-se de recurso especial 

interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na alínea "a" do permissivo 

constitucional, contra acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região assim ementado 

(e-STJ, fl. 337):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO. ART. 557, § 1º, DO 
CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA INAFASTADOS. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Para o manejo do agravo inominado previsto no artigo 557, § 11' do 
Código de Processo Civil, é preciso o enfrentamento da 
fundamentação da decisão agravada, conforme precedentes.
2. A decisão foi proferida em conformidade com a legislação cabível à 
espécie, fundada em jurisprudência dominante do C.
Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte acerca da matéria.
3. Limitou-se a agravante a manifestar seu inconformismo com a 
decisão proferida, não trazendo, entretanto, elementos aptos a sua 
reforma.
4. Agravo inominado desprovido.

Alega a recorrente, nas razões do especial, violação dos arts. 124, II, 

do CTN; e 8º do Decreto-Lei n. 1.736/79.

Defende, em síntese, que: (i) a responsabilidade dos sócios em caso 

de débitos relativos ao IRPJ-Fonte é solidária, não exigindo prova de infração à 

legislação de regência; e (ii) são responsáveis pelo débito tributário tanto os 

administradores da época em que ocorreu o fato gerador do tributo não pago, bem 

como aqueles que assumiram essa condição em momento posterior, e que, por 

essa razão, os sócios-gerentes e administradores têm legitimidade para integrar a 

lide no polo passivo da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões às e-STJ, fls. 356/365.

O apelo foi admitido na origem como representativo de controvérsia, 

nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008 (e-STJ, fls. 

372/373).

Por meio da decisão de e-STJ, fl. 387, afetei o recurso especial da 

Documento: 42855775 - QUESTÃO DE ORDEM - Site certificado Página  1 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Fazenda Nacional à sistemática dos recursos especiais repetitivos, com o intuito 

de analisar a possibilidade de aplicação do art. 8º do Decreto-Lei n. 1.736/79 à 

hipótese dos autos em que se alega não ter sido realizado o recolhimento pela 

sociedade empresária contribuinte do imposto de renda retido de terceiros.

O Ministério Público Federal apresentou parecer às e-STJ, fls. 

392/397, opinando pelo não provimento do recurso especial.

O recurso foi desafetado à sistemática dos recursos repetitivos, 

conforme decisão de e-STJ, fls. 444/445.

É o relatório.

A controvérsia constante dos autos envolve a aplicação do art. 8º do 

Decreto-Lei n. 1.736/79, que determina o seguinte:

Art. 8º. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de 
pessoas jurídicas de Direito Privado, pelos créditos decorrentes do 
não- recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do 
imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste 
artigo restringe-se aos períodos da respectiva administração, gestão 
ou representação.

Defende a Fazenda Nacional que a responsabilidade dos 

sócios-gerentes e demais pessoas com poderes de gestão em caso de débitos 

relativos ao IR-Fonte é solidária, por força da literalidade do art. 8º do Decreto-Lei 

n. 1.736/79, não havendo a necessidade de se comprovar a ocorrência de infração 

à lei. Sustenta que o suporte de validade dessa responsabilidade encontra-se no 

art. 124, II, do CTN, no sentido de que são solidariamente obrigadas as pessoas 

expressamente designadas em lei, bem como no art. 135 do CTN, uma vez que a 

ausência de recolhimento do tributo retido na fonte, além de infração à lei, 

corresponde a crime previsto na legislação penal.

Aduz, ainda, que são responsáveis pelo débito tributário tanto os 

administradores da época em que ocorreu o fato gerador do tributo não pago, bem 

como aqueles que assumiram essa condição em momento posterior, e que, por 

essa razão, os sócios-gerentes e administradores têm legitimidade para integrar a 
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lide no polo passivo da demanda.

Após análise bem detida dos fatos e das decisões preferidas nas 

instâncias ordinárias, chega-se à conclusão de que a solução da demanda requer 

prévia aferição - por intermédio do controle difuso de constitucionalidade - da 

compatibilidade do art. 8º do Decreto-Lei n. 1.736/79 ante a ordem constitucional 

anterior (Constituição de 1967/1969), que exigia lei complementar para dispor 

sobre normas gerais em matéria tributária, nas quais se inclui a responsabilidade 

de terceiros.

Registre-se que o controle difuso de constitucionalidade por esta Corte 

Superior encontra respaldo na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal 

e nos arts. 97 da Constituição Federal; 480 a 482 do CPC; e 200 do RISTJ, a 

seguir transcritos:

CF/88
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou 
dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais 
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público.

Súmula Vinculante 10
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de 
órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, 
afasta sua incidência, no todo ou em parte.

CPC
Art. 480. Argüida a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do 
poder público, o relator, ouvido o Ministério Público, submeterá a 
questão à turma ou câmara, a que tocar o conhecimento do processo.
Art. 481. Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento; se for 
acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de ser submetida a questão ao 
tribunal pleno.
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão 
ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, 
quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo 
Tribunal Federal sobre a questão. (Incluído pela Lei n. 9.756, de 1998)
Art. 482. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente 
do tribunal designará a sessão de julgamento.
§ 1º O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público 
responsáveis pela edição do ato questionado, se assim o requererem, 
poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, 
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observados os prazos e condições fixados no Regimento Interno do 
Tribunal. (Incluído pela Lei n. 9.868, de 10/11/1999)
§ 2º Os titulares do direito de propositura referidos no art. 103 da 
Constituição poderão manifestar-se, por escrito, sobre a questão 
constitucional objeto de apreciação pelo órgão especial ou pelo Pleno 
do Tribunal, no prazo fixado em Regimento, sendo-lhes assegurado o 
direito de apresentar memoriais ou de pedir a juntada de documentos. 
(Incluído pela Lei n. 9.868, de 10/11/1999)
§ 3º O relator, considerando a relevância da matéria e a 
representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho 
irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. (Incluído 
pela Lei n. 9.868, de 10/11/1999)

RISTJ
Art. 200. A Seção ou a Turma remeterá o feito ao julgamento da Corte 
Especial quando a maioria acolher arguição de inconstitucionalidade 
por ela ainda não decidida.
§ 1º Acolhida a argüição, será publicado o acórdão, ouvido, em 
seguida, o representante do Ministério Público, em quinze dias.
§ 2º Devolvidos os autos, observar-se-á o disposto nos parágrafos 1º e 
3º do artigo anterior.
§ 3º O relator, ainda que não integre a Corte Especial, dela participará 
no julgamento do incidente, excluindo-se o Ministro mais moderno.

Diante do exposto, com fundamento na Súmula Vinculante n. 10 do 

Supremo Tribunal Federal, e nos arts. 97 da Constituição Federal; 480 a 482 do 

Código de Processo Civil; e 200 do RISTJ, suscito arguição de 

inconstitucionalidade do art. 8º do Decreto-Lei n. 1.736/79, com a devida 

remessa à Corte Especial.

É como voto.
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