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Introdução: A aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica em
ações originariamente propostas em face da pessoa jurídica é um tema de muita
controvérsia. Os debates iniciam-se no campo doutrinário e se efetivam nos tribunais,
ganhando contornos ainda mais polêmicos quando trata de crédito fiscal. Nesse
diapasão, considerando-se o dever de tributar, o objetivo da Fazenda Pública em
fomentar a arrecadação financeira e a complexidade em garantir o crédito tributário, a
aplicação de tal instituto às execuções fiscais vem sendo consentida pelos julgadores,
por vezes, de forma desmedida, fato que, conforme a doutrina, fere o princípio do
devido processo legal. Objetivo: Desta feita, o objetivo deste trabalho é demonstrar
que a administração pública dispõe de outros mecanismos legais e eficientes para a
efetiva garantia e adimplemento do crédito tributário, devendo o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica ser aplicado em ultima ratio. Metodologia:
Para avaliar e discutir a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nas
execuções fiscais, analisaram-se diversos preceitos legais, e fontes bibliográficas e
eletrônicas, sempre comparando a doutrina com a jurisprudência dos tribunais.
Resultados: Destarte, no decorrer do trabalho, tornar-se-á evidente que os requisitos
mínimos para a aplicação da supracitada teoria, aos poucos, foram sendo ignorados,
passando a ser utilizada em hipóteses não previstas em lei e sem a devida análise da
existência ou não de abuso de direito ou violação às normas legais, culminando numa
interpretação bastante elástica em grande parte dos julgados, fato que vai de encontro à
posição majoritária da doutrina. Conclusão: À vista disso, infere-se pela aplicabilidade
do instituto somente nos limites legais, não cabendo ao julgador inovar nas hipóteses,
devendo, sempre, direcionar-se especificamente ao patrimônio do sócio responsável
pelo ato abusivo. 
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