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RESUMO 

Na atual organização econômica mundial, cada vez mais observamos o fenômeno de 

concentração das empresas em conglomerados, com o objetivo de potencializar o lucro e 

solidificar sua atuação no mercado. O Fisco brasileiro, atento a essa circunstância, criou 

tese, na qual quer aplicar a responsabilidade solidária, prevista no art. 124, I, do Código 

Tributário Nacional, às empresas que compõem esses conglomerados, sob a alegação de 

existência de interesse comum. Certamente, outra vantagem vislumbrada pelo Fisco seria 

a interrupção da prescrição para o redirecionamento das execuções fiscais, dispostas no 

art. 125, do Código Tributário Nacional, caso seja reconhecida a solidariedade. Esta 

estratégia impediria que uma gama enorme de execuções fiscais, muitas vezes ajuizadas 

fora do lapso prescricional, sucumbissem, ante à inércia demonstrada. Nosso objetivo 

com este estudo, foi o de analisar se, diante do disposto no sistema constitucional 

tributário e no Código Tributário Nacional, as razões do Fisco poderiam prosperar. Para 

tanto, fixamos uma definição de “grupo econômico” que serviria ao Direito Tributário, 

no tocante à responsabilidade solidária e concluímos que não basta o comando único, 

sendo condição necessária o interesse comum na realização do fato imponível. 

Analisamos as relações de hierarquia existentes no Direito Tributário, a necessidade de 

Lei Complementar que disponha sobre sujeição passiva e seu respectivo tratamento no 

Código Tributário Nacional. Também nos preocupamos em lançar nossa atenção a 

aspectos procedimentais e processuais presentes no Código tributário Nacional e na Lei 

de Execuções Fiscais e no artigo 50 do Código Civil, para compreendermos como o 

tributo poderia ser constituído em face das sociedades que compõem os grupos 

empresariais. Diante desse esforço, concluímos somente ser possível a constituição do 

crédito tributário em face das sociedades empresariais que componham grupo econômico, 

em caso de realização conjunta do mesmo fato imponível, no momento de ocorrência da 

obrigação tributária. Na cobrança do crédito, após formada a certidão da dívida ativa, o 

redirecionamento será realizado em virtude de comportamentos fraudulentos, o que 

implica em responsabilidade de terceiros, ou ainda, em responsabilidade por infrações. 

Palavras-chave: Direito tributário. Sistema constitucional tributário. Sujeição passiva. 

Responsabilidade tributária. Grupo econômico. 



 
 

ABSTRACT 

In the current world economic organization, an increasing number of the  concentration 

of companies in conglomerates, in order to maximize profit and solidify its market 

performance. The Brazilian tax authorities, aware of this fact, created thesis, which want 

to apply joint and several liability provided for in art. 124, I, of the National Tax Code, 

companies that make up these clusters, under the allegation of common interest. Indeed, 

another advantage envisioned by the Treasury would be the interruption of prescription 

for the redirection of tax foreclosures arranged in art. 125, the National Tax Code, if 

solidarity is recognized. This strategy would prevent a wide range of tax foreclosures 

often filed outside the limitation lapse succumbed, compared to the demonstrated inertia. 

Our goal with this study was to examine whether, before the provisions of constitutional 

tax system and the tax code, the tax authorities of the reasons could thrive. To this end, 

we fix a definition of "economic group" that would serve the Tax Law, regarding the joint 

liability and concluded that not enough single command, being a necessary condition to 

the common interest in making the fact enforceable. We analyze the existing reporting 

relationships in tax law, the need for complementary law providing for passive subjection 

and their respective treatment in the tax code. We are also concerned to launch our 

attention to procedural and procedural aspects present in the National Tax Code and the 

Tax Enforcement Law and Article 50 of the Civil Code, to understand how the tax could 

be made in the face of the companies composing the business groups. Given this effort, 

we concluded only be possible to the constitution of the tax credit in the face of business 

partnerships that comprise economic group, in case of joint realization of even 

enforceable fact, at the time of occurrence of the tax liability. The recovery of the claim, 

formed after the certificate of outstanding debt, the redirection will be held due to 

fraudulent behavior, which involves third parties, or, in responsibility for or violations. 

Keywords: Tax law. Constitutional tax system. Passive subjection. Tax liability. 

Economic group. 

 

 

 

 



 
 

SOMMARIO 

Nella organizzazione economica mondiale attuale, sempre più si osserva il fenomeno 

della concentrazione delle imprese nel conglomerati, al fine di massimizzare il profitto e 

consolidare la sua performance di mercato. Le autorità brasiliane fiscali, consapevole di 

questa circostanza, tesi creato, in cui si desidera applicare la responsabilità in solido di 

cui all'art. 124, I, del Codice Fiscale Nazionale, le società che compongono questi gruppi, 

sotto l'accusa di interesse comune. Infatti, un altro vantaggio previsto dal l'Agenzia delle 

Entrate sarebbe l'interruzione della prescrizione per il reindirizzamento dei pignoramenti 

fiscali, disposti in arte. 125 del Codice Fiscale Nazionale, se la solidarietà è riconosciuto. 

Questa strategia eviterebbe una vasta gamma di pignoramenti fiscali spesso depositato al 

di fuori della prescrizione decadenza ceduto, rispetto all'inerzia dimostrata. Il nostro 

obiettivo con questo studio è stato quello di esaminare se, prima che le disposizioni fiscali 

del sistema costituzionale e dal Codice Fiscale Nazionale, le autorità fiscali dei motivi 

potrebbe prosperare. Per questo, fissiamo una definizione di "gruppo economico" che 

servirebbe la legge fiscale, per quanto riguarda la responsabilità solidale e ha concluso 

che non solo il singolo comando, essendo una condizione necessaria per l'interesse 

comune a rendere il fatto esecutivo. Analizziamo la gerarchia esistente delle relazioni in 

diritto tributario, la necessità di una legge complementare che prevede sottomissione 

passiva e il loro rispettivo trattamento nel codice fiscale. Siamo anche preoccupati per 

lanciare la nostra attenzione agli aspetti procedurali e processuali presenti nel Codice 

Fiscale Nazionale e l'applicazione della legge fiscale e l'articolo 50 del codice civile, per 

capire come la tassa potrebbe essere fatto a fronte delle aziende che compongono i gruppi 

di lavoro. Dato questo impegno, abbiamo concluso è possibile solo per la costituzione del 

credito d'imposta a fronte di grandi società che compongono gruppo economico, in caso 

di attuazione congiunta dello stesso infatti applicabile, al momento del verificarsi del 

carico fiscale. Il recupero del credito dopo ha formato il certificato di debito in essere, il 

reindirizzamento si terrà a causa di comportamenti fraudolenti, che coinvolge terzi, o in 

responsabilità per le violazioni. 

Parole chiave: diritto tributario. Fiscale sistema costituzionale. soggezione passiva. 

responsabilità fiscale. gruppo economico. 
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INTRODUÇÃO 

Desde os tempos da especialização em direito tributário, cursada na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, entre os anos de 2004 a 2006, percebíamos que nosso 

objeto de estudos não parecia ser suficiente para a produção de conhecimento. Essa sensação 

se fez aumentar nos tempos de mestrado. O direito tributário parecia ser tão somente um 

campo de testes para a Filosofia, a Lógica e a Semiótica. Pouca atenção se dava à finalidade 

do conhecimento, estando todas as luzes voltadas ao método. 

Essa maneira de estudar o fenômeno jurídico, que em certa medida parece 

ingênua, traz consequências no campo prático, mais precisamente, a convicção de que não 

há limites para a interpretação do direito. Compreendido como linguagem, a norma jurídica 

seria o fruto da atribuição de sentido de um sujeito perante o texto de lei, a partir de valores 

próprios, limitados tão somente pelos horizontes da cultura. Ora, a cultura engloba toda a 

intervenção do ser humano, o que é o mesmo que afirmar a inexistência de limites. 

Por outro lado, a história recente de nosso país e os momentos difíceis que 

estamos vivendo propugnam, justamente, pelos limites no agir da Administração Pública, 

inclusive a tributária. É necessário que reconheçamos que nem tudo é possível. O ser humano 

não interpreta no vácuo, não vive sozinho, mas convive. Não é, sem o outro. E, ao direito, 

cabe impor as regras democraticamente plasmadas pelo constituinte.  

É com esse espírito que procuramos desenvolver nosso trabalho. Dito de outro 

modo, o crédito tributário para ser constituído e cobrado necessita estar fundamentado em 

lei, que respeite a Constituição da República e os limites por ela impostos ao legislador 

infraconstitucional e aos intérpretes em geral, especialmente as autoridades administrativas 

e o Poder Judiciário. Se nem toda construção normativa é juridicamente possível, o que nos 

parece ocorrer é uma contaminação do sistema jurídico por questões políticas. A assertiva 

caberia como objeto de estudos da Sociologia Jurídica, razão pela qual não abordaremos esse 

aspecto no momento, já que pretendemos atuar com uma visão Dogmática. 

O tema de fundo escolhido foi a responsabilidade tributária e os grupos 

econômicos. A razão da preferência se deu pelo fato de tese exposta pela Fazenda Pública 

da União, que almeja criar uma nova modalidade de responsabilidade tributária, sem 

fundamento em Lei. Partem da crítica a atual jurisprudência do STJ – Superior Tribunal de 

Justiça – que admite a responsabilidade solidária de sociedade de empresas que possuam o 
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mesmo centro de comando, desde que tenham interesse comum na realização do mesmo fato 

imponível. O denominado “interesse comum”, portanto, aos olhos do Tribunal Superior, 

consiste na colaboração para que a hipótese de incidência se concretize.  

Nas razões da Fazenda Nacional, a aplicação do art. 50 do Código Civil, em 

virtude de abuso de personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial, seria hipótese de aplicação da responsabilidade tributária solidária às 

empresas que compõem grupo econômico. Sendo vitoriosa a argumentação da Fazenda, 

haverá a interrupção da prescrição no redirecionamento da execução fiscal, o que implica 

em salvar incontáveis execuções fiscais, que sem esse argumento estariam fadadas ao 

insucesso. 

Porém, a tese da Fazenda está sendo aplicada sem fundamentação legal que a 

justifique. Não há nenhuma hipótese legal que ampare a tese fazendária, apenas argumentos 

que envolvem combate à fraude, sonegação etc., que apesar de louváveis, não atendem aos 

limites para a imposição tributária, com destaque para o princípio da legalidade. 

Diante dessa inquietude, propusemos a seguinte indagação: Quais seriam as 

hipóteses legais que podem determinar a responsabilidade solidária das sociedades que 

conformam o mesmo grupo econômico? A causa para essa responsabilização seria um fato 

lícito? Trata-se de responsabilidade de contribuinte ou de terceiros? O art. 50 do Código 

Civil enseja o reconhecimento desta responsabilidade, conforme preceitua a Fazenda 

Nacional? 

Para estruturar nossa argumentação e o desenlace da pesquisa, no capítulo 1, 

abordamos os limites para a interpretação do direito tributário que estabelecemos na 

Constituição Federal, ou melhor dizendo, na tradição do pensamento jurídico sobre tais 

normas. Pontuamos o papel do Texto Maior como fundamento de validade de toda e 

qualquer norma pertencente ao sistema do direito, porque além da competência, a Carta 

Magna determina a forma de produção e o conteúdo de todos os comandos jurídicos. 

Ressaltamos que é na Constituição Federal, que todas os elementos que 

compõem as possíveis regras matrizes dos tributos estão delineados. Pelo cotejo entre a 

materialidade da competência e dos princípios podemos estabelecer os seguintes aspectos da 

norma padrão: (a) material; (b) espacial; (c) temporal; (d) subjetivo e (e) quantitativo. 
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Para seguirmos em nossos estudos, no capítulo 2, aprofundamos os conceitos de 

“grupo econômico” presentes na legislação trabalhista, societária e em outros diplomas 

legais, que não poderiam ser transpostos para o direito tributário, pelo fato de não ser o Fisco 

hipossuficiente e, ainda, por não ser possível a criação de tributo por analogia.  

Desse modo definimos o conceito de grupo econômico para fins de 

responsabilidade tributária: "Tem-se grupo econômico de empresas para fins de 

responsabilidade tributária, quando várias sociedades com personalidade jurídica própria, 

sob comando único, mediante acordo firmado entre elas, envidam esforços para a realização 

do mesmo fato gerador". 

No capítulo 3, abordamos com mais vagar a sujeição passiva. Partimos dos 

critérios da norma padrão de incidência tributária, para demonstrar que a responsabilidade 

tributária, em sentido estrito, se encontra em norma própria, mas a responsabilidade solidária 

dos grupos econômicos encontrar-se-ia no consequente da regra-matriz. Trata-se de uma 

conjunção de sujeitos passivos. 

No capítulo 4, estudamos a responsabilidade tributária como estabelecida no 

Código Tributário Nacional, o que nos auxiliou a evidenciar que a solidariedade dos grupos 

econômicos não tem por hipótese infração à lei, também não versa sobre responsabilidade 

de terceiros ou sucessão, enquadrando-se como sujeição passiva do contribuinte. 

No capítulo 5, dirigimos nossa atenção em aspectos procedimentais e 

processuais para que o lançamento válido possa ocorrer contra as empresas do mesmo 

conglomerado, o que implicaria em segurança jurídica na cobrança do crédito tributário. 

Encerradas as notas introdutórias, passamos a discorrer sobre os aspectos que 

envolvem os grupos econômicos e a responsabilidade tributária. 
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1 OS LIMITES À INTERPRETAÇÃO DO DIREITO TRIBUTÁRIO  

Pareceu correto iniciar esse trabalho com reflexões sobre a interpretação do 

direito tributário e seus limites. A justificativa se fundamenta na inquietude causada pela 

criativa posição assumida pela Fazenda Pública Nacional1, que resumidamente, implicaria 

no raciocínio de que o simples fato de várias empresas possuírem comando único, revelaria 

interesse comum na realização do mesmo fato imponível e, como via de consequência, a 

responsabilidade solidária pelo crédito tributário. Agregado ao comando único, muitas 

vezes, a prática de fraudes também justificaria a inclusão de todas as sociedades que 

compõem o conglomerado e mesmo sócios pessoas físicas como responsáveis solidários, 

com fundamento no art. 124, I, do Código Tributário Nacional. A esse raciocínio,  carecedor 

de critério jurídico uniforme, convencionou-se denominar de responsabilidade tributária dos 

grupos econômicos.  

Em termos concretos, há a alteração no polo passivo de uma ação de cobrança 

de crédito tributário (ação de execução fiscal), na qual são incluídas empresas que não 

colaboraram para a realização da hipótese de incidência, mas que, na visão fazendária, 

demonstrariam suposto interesse comum por compartilharem comando único. Em razão 

disso, estariam obrigadas a responder solidariamente pela dívida. 

A tese é de interesse nas execuções fiscais, na medida em que, reconhecida a 

existência de grupo econômico, se aplicaria a responsabilidade solidária, nos termos do art. 

124, I, do Código Tributário Nacional2 à todas sociedades que o compõe e, muitas vezes, até 

mesmo às pessoas físicas. 

                                                           
1  O entendimento sobre grupo econômico e responsabilidade tributária, ora questionado, pode não ser 

exclusivamente utilizado pela Fazenda Nacional. Contudo, focaremos o estudo na esfera da União, por esse 

tipo de postura se dar em todo território Nacional, sendo problema tributário bem representativo. 
2  Vejamos um exemplo: "TRIBUTÁRIO. AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. GRUPO ECONOMICO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INAPLICÁVEL NO CASO. 

 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.110.925/SP, representativo da 

controvérsia e submetido ao regime previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o 

entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade só é cabível nas situações em que observados 

concomitantemente dois pressupostos, quais sejam, que a matéria suscitada seja suscetível de conhecimento 

de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. No mesmo julgado, restou consignado que 

a discussão sobre a questão que demanda prova deve ser realizada em sede de embargos à execução. 

 - Na espécie, a discussão atinente à ocorrência de prescrição intercorrente não demanda dilação probatória, 

de modo que admissível o incidente de pré-executividade. 

 - Relativamente à prescrição intercorrente, registre-se que a situação dos autos não se confunde com 

o redirecionamento da execução fiscal, dado que foi reconhecida a existência de grupo econômico de 
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Dessa forma, por força do artigo 125 do Código Tributário Nacional, não 

incidiria a prescrição para o redirecionamento a eventuais responsáveis pelo pagamento3, 

que poderiam ser incluídos, muitas vezes, em atividade administrativa de lançamento de 

ofício, caso houvesse a adequada fiscalização por parte das autoridades competentes para a 

realização do procedimento. 

Portanto, vitoriosa a tese da responsabilidade solidária das sociedades 

empresariais que compõem o denominado grupo econômico, execuções fiscais seriam 

reavivadas com a possibilidade de recebimento do crédito tributário cobrado. O raciocínio 

seria louvável se fosse amparado pelo Sistema Constitucional Tributário, que impõe 

limitações ao poder de tributar, com destaque para o princípio da legalidade. 

A construção fazendária do conceito de interesse comum, supostamente 

caracterizador de grupo econômico, acaba por criar uma modalidade de responsabilidade 

tributária sem lei, na qual o fato de um aglomerado de pessoas jurídicas possuir comando 

único ou sócios que se repetem implicaria na responsabilização de todas elas, sem observar 

os ditames da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, em especial de seu art. 

1284. 

Não bastaria, em nossa visão, o comando único, que, talvez, em determinadas 

situações, caracterizaria interesse econômico comum, mas não jurídico-tributário. Para que 

se firme o interesse jurídico, capaz de impor a responsabilidade solidária, seria necessário 

                                                           
fato, o que caracteriza a responsabilidade solidária das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, nos 

termos do artigo 124, inciso I, do CTN, por serem integrantes de uma só empresa, com interesse 

jurídico comum na situação que constitui fato imponível gerador da obrigação tributária. De acordo 

com o artigo 125, inciso III, do CTN, um dos efeitos da solidariedade é que a interrupção da 

prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. Deve ser 

afastada a ideia de ocorrência da prescrição intercorrente, na medida em que a citação da empresa 

originária interrompeu o fluxo prescricional para todos os demais devedores solidários. 

 - O disposto nos artigos 596 do CPC e 134 e 135 do CTN não tem o condão de alterar tal entendimento, em 

razão dos fundamentos exarados. Ademais, pelos mesmos motivos inexiste ofensa ao princípio da 

segurança jurídica. 

 - Agravo de instrumento desprovido" 

 (TRF 3ª Região, Quarta Turma, AI 0023832-86.2013.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal André 

Nabarrete, julgado em 18/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 Data: 11/12/2015, grifos nossos). 
3  "Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade: 

 III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais." 
4  "Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade 

pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial 

da referida obrigação." 
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que tais empresas possuíssem vínculo com o fato imponível, isto é, houvessem praticado ou 

colaborado com sua realização. 

Nesse contexto, narrado apenas a título introdutório do capítulo, a pergunta que 

instiga a investigação seria a seguinte: toda e qualquer construção de sentido que se faz a 

partir dos textos legais seria jurídica? Dito de outro modo, existem limites ao intérprete para 

atribuir significado aos termos responsabilidade tributária solidária, grupo econômico e 

interesse comum, para manter o foco no objeto de nossa pesquisa, ou o sujeito é livre para 

aplicar o direito de maneira por demais singular, dissociado de valores presentes no 

ordenamento e minimamente compartilhados pela comunidade jurídica5? 

Esse é o primeiro passo a ser firmado para trilharmos caminho que permita 

analisar a responsabilidade tributária e os grupos econômicos. 

1.1 O direito e norma jurídica 

Nosso objeto de estudos é o direito e, dentro deste universo, o ramo 

didaticamente dedicado aos tributos, para, em redução derradeira, analisar a 

responsabilidade tributária e os grupos econômicos. Porém, o fenômeno jurídico é bastante 

complexo e comporta inúmeras formas de aproximação, igualmente válidas e relevantes, 

sendo necessário, portanto, eleger um ponto de vista, a partir do qual enfrentaremos o 

problema. Na lição de Lourival Vilanova6: 

O Direito é uma realidade complexa e, por isso, objeto de diversos pontos 

de vista cognoscitivos. Podemos submetê-lo a um tratamento histórico ou 

sistemático, científico-filosófico ou científico-positivo, daí resultando a 

história do direito, a sociologia do direito, as ciências particulares do 

direito e a filosofia jurídica em seus vários aspectos. Em cada um destes 

pontos de vista considera-se o direito sob um ângulo particular e 

irredutível. 

A perspectiva de análise escolhida compreende o direito como um sistema ou 

conjunto de normas prescritivas, escalonadas hierarquicamente a partir da Constituição 

Federal, que obrigam, proíbem ou permitem condutas. Diferencia-se de outros conjuntos 

                                                           
5  Por comunidade jurídica, neste momento, nos referimos aos aplicadores do direito, sejam eles autoridades 

competentes ou mesmo os particulares, que, no Direito Tributário, praticam o que se denomina 

autolançamento, conforme explicaremos em capítulo próprio. 
6  Sobre o conceito de direito Escritos jurídicos e filosóficos. v. 1. São Paulo: Axis Mundi; IBET, 2003, p. 32. 
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normativos, como a moral, por exemplo, pela coercibilidade, vale dizer, cabe ao Estado-juiz 

ingressar no patrimônio e na liberdade dos cidadãos para fazer cumprir a lei. Com isso, não 

queremos dizer que somente haverá a aplicação do direito com o exercício da sanção, afinal 

o destinatário da norma jurídica pode obedecê-la por vontade própria, mas a norma de 

coercibilidade terá que existir para garantir a ordem, ainda que não aplicada. 

Ao optarmos pela visão que conota o direito como sistema de normas jurídicas 

hierarquicamente escalonadas a partir da Constituição Federal, é necessário conceituar 

norma jurídica e definir seu significado, para, posteriormente, tratarmos de sua 

hierarquização.  

Primeiramente, elucidamos que, em nosso ponto de vista, norma jurídica não é 

sinônimo de texto de lei. Este é a manifestação objetiva que nos serve como ponto de partida. 

A norma jurídica corresponde à interpretação que fazemos dos textos prescritivos e a partir 

da qual criamos comandos, em princípio mentais, que permitem, proíbem ou obrigam 

determinadas condutas.  

O intérprete do direito se depara com o fato social, mas somente poderá 

estabelecê-lo como fato jurídico se for possível subsumi-lo a dispositivos legais, de forma 

fundamentada7. Dessa maneira, iniciamos com a leitura dos textos de lei, os quais devemos 

compatibilizar com a Constituição Federal e demais normas do sistema, em raciocínio de 

hierarquia, subordinação e coordenação. 

No excelente Filosofia do Direito Tributário8, Renato Lopes Becho tece 

considerações sobre texto de lei, que corresponderia a seu registro escrito, e norma jurídica, 

isto é, a representação do comando identificado a partir da interpretação sistemática do texto. 

Em suas palavras: 

O texto legal é o registro escrito da lei, que pode ser apreendido pela leitura. 

Para captá-lo, é suficiente que a pessoa seja alfabetizada, e que consiga lê-

lo e entendê-lo. A norma jurídica é a identificação da ordem (obrigatória, 

proibida ou permitida). Ela só é alcançada por um intérprete, que tem nos 

conhecimentos da língua apenas o início de seu labor. Não basta que ele 

consiga ler o texto para chegar ao comando, porque existe uma série de 

técnicas e verificações que são necessárias para se atingir a determinação 

                                                           
7  O Código de Processo Civil de 1973, por exemplo, exige a fundamentação da sentença no art. 458, como 

um de seus requisitos, o que é repetido pelo art. 489 da Lei 13.105/2015. 
8  1. ed., 2. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 119. 
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do ordenamento jurídico. O intérprete terá que compreender todo o sistema 

jurídico para chegar à norma jurídica. 

Filiamo-nos ao entendimento de que o texto de lei é, por si, um limitador do 

intérprete. A partir de sua leitura, o sujeito equipado com as técnicas da Hermenêutica 

Jurídica9, estará, ao menos em tese, apto a reconhecer potencialidades, ou seja, significados 

jurídicos possíveis e outros, considerados impertinentes ou teratológicos, quando postos 

numa visão sistêmica. 

Eros Roberto Grau10 atribui ao direito caráter alográfico, comparando-o a uma 

obra que exige o concurso de duas personagens: autor e intérprete. Dessa forma, o sentido 

do texto normativo editado pelo legislador, somente se completaria com a expressão do 

significado dado pelo destinatário da norma. Nas palavras do ex-Ministro do Supremo 

Tribunal Federal11: 

Não estou, no entanto, a afirmar que o intérprete, literalmente, crie a 

norma. Note-se bem: ele não é um criador ex nihilo; [...]. O produto da 

interpretação é a norma, mas ela já se encontra, potencialmente, no 

invólucro do texto normativo. 

Outro é o entendimento de Aurora Tomazini de Carvalho12, para quem:  

[…] não existe limite objetivo para a interpretação, como pressupõe a 

teoria tradicional. A objetividade do direito está no seu suporte físico, que 

é aberto [...]. As significações jurídicas, assim, se aproximam tendo em 

conta o mesmo contexto histórico-cultural, mas se afastam na medida em 

que se considera as associações valorativas ideológicas que informam os 

horizontes culturais de cada intérprete. 

Em outro trecho de sua obra, a autora toma o direito como um objeto cultural 

definindo-o como "todo aquele produzido pelo homem para obter um determinado fim"13. 

Discordamos, em parte, da autora. Em nossa compreensão, o texto é uma 

potencialidade, o símbolo escolhido para expressar o direito. Ele não é aberto a ponto de 

todo sentido ser juridicamente possível. Os horizontes culturais de cada intérprete não 

                                                           
9  Por “Hermenêutica Jurídica” compreendemos a ciência que estuda as regras e os métodos de interpretação 

dos textos de lei. 
10  Ensaio e Discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 6 et 

seq. 
11  Ibid., p. 7. 
12  Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 

235-236. 
13  Ibid., p. 87. 
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significam a pura individualidade, afinal somos modelados por valores desenvolvidos e 

compartilhados ao longo da história.  

Além disso, os valores a serem primordialmente considerados pelo intérprete são 

os que se encontram presentes no direito, o que podemos denominar de tradição jurídica 

presente em determinado contexto. O princípio da legalidade na tributação, por exemplo, é 

um valor jurídico característico dos Estados Modernos14, e admitir a incidência de 

responsabilidade tributária sem lei, ou em sua afronta, destoa de nossa axiologia jurídica, 

ainda que para o intérprete seja correto que empresas de um mesmo grupo econômico, mas 

que não participaram da realização da hipótese tributária, devam ser solidárias para fins de 

cobrança do crédito. 

Portanto, a conclusão que parece correta é que há interpretações juridicamente 

possíveis para o mesmo texto de lei e outras teratológicas, malformadas.  

Fazemos uma pausa para esclarecer que não nos filiamos a correntes dogmáticas 

que defendem uma única solução correta para o caso, ao modo do formalismo jurídico, 

segundo o qual, a norma já estaria pré-constituída e caberia ao sujeito competente tão 

somente aplicá-la fielmente15.  

Tampouco advogamos ser cabível a interpretação somente nos casos difíceis. 

Carlos Maximiliano16, nos idos de 1924, já se perguntava: "Que é lei clara? É aquela cujo 

sentido é expresso pela letra do texto. Para saber se isso acontece, é força procurar conhecer 

o sentido, isto é, interpretar. A verificação da clareza, portanto, ao invés de dispensar a 

exegese, implica-a, pressupõe o uso preliminar da mesma". 

Portanto, a diferença entre texto e norma jurídica resiste em qualquer hipótese. 

Sempre haverá a atribuição de sentido dos textos de direito e a possibilidade de que várias 

normas jurídicas, com sentidos contrários e contraditórios, sejam formuladas. Porém, há 

limitações tanto formais (nosso sistema é hierarquizado) como de conteúdo que se revelam 

em nossa tradição jurídica. 

                                                           
14  Conforme Roque Carrazza, em Curso de Direito Constitucional Tributário. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 239. 
15  Nesse sentido Riccardo Guastini: "Frequentemente, o formalismo é acompanhado da crença de que os 

juízes, de fato, limitam-se propriamente a fazer isto: aplicar fielmente normas pré-constituídas, se não 

sempre, na maioria dos casos" (Das fontes às normas. Tradução Edson Bini. São Paulo: Quartier Latin, 

2005, p. 240). 
16  Hermenêutica e aplicação do Direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 44. 
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Utilizando a ideia de Eros Grau (texto alográfico), faremos uma analogia para 

melhor esclarecer nossa posição. Um músico, ao interpretar a Nona Sinfonia de Beethoven, 

lerá a partitura e seguirá a regência, caso contrário ferirá os ouvidos dos apreciadores da 

famosa obra musical com seus acordes dissonantes. Sua interpretação poderá ser mais 

técnica ou mais intuitiva, podendo variar de acordo com a pessoa que executa a obra musical, 

porém, saberemos estar diante daquela composição. O mesmo se dá no direito, sistema 

hierarquizado de dispositivos jurídicos, a partir dos quais determinadas normas são de 

possível construção; outras, por sua vez, são dissociadas desse universo e nele podem até 

permanecer por uma questão de força política ou outras contingências, que não caberiam ser 

debatidas no trabalho que ora desenvolvemos. 

Dessa maneira, se quero compreender a suposta responsabilidade solidária dos 

grupos econômicos nas contribuições devidas à Seguridade Social, por exemplo, não me 

basta ler o art. 30, IX, da Lei 8.212/9317. Terei que compreender meu objeto de indagações 

a partir de meditações que envolvem a Constituição Federal – em especial o art. 146 – e seus 

princípios e, ainda, o Código Tributário Nacional, com destaque para o enunciado do art. 

128, em relação de subordinação. Tecerei associações com outras leis que se refletem na 

construção do conceito, em raciocínio de coordenação, além de olhar para os fatos que 

sugerem sua existência e que, em tese, poderiam ser regulados por esse conjunto de normas. 

Para conhecer esse trajeto que permite construir a norma jurídica, que está representado em 

largas pinceladas, deve-se possuir um saber científico consubstanciado na Hermenêutica 

Jurídica. 

Assumir uma perspectiva normativista do fenômeno jurídico, da forma como 

fizemos, implica reconhecer que não há como aplicar o direito sem interpretá-lo. Qualquer 

tema atinente à nossa área de estudos, o direito tributário, tem como pano de fundo a 

interpretação. Os operadores do direito não podem atuar sem interpretar textos e fatos, de 

acordo com determinadas regras.18  

                                                           
17 "Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade 

Social obedecem às seguintes normas:  

 IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, 

pelas obrigações decorrentes desta Lei; […]." 
18 Sobre a importância do tema, destacamos as palavras de Rodolfo Luís Vigo: "A teoria da interpretação 

jurídica passa, especialmente no âmbito do direito continental, por um momento de esplendor, talvez como 

nunca na história do pensamento jurídico. Boa parte da bibliografia jusfilosófica que é hoje editada versa, 

de forma direta ou indireta, sobre aquela temática. Os problemas se avolumam e as tentativas para 

solucioná-los se diversificam. Esse interesse extraordinário pela interpretação jurídica, claramente visível 

nas últimas décadas do século XX, não é exclusivo de alguma orientação em particular, mas, ao contrário, 
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O caminho imaginado para a interpretação, portanto, seria o seguinte: 

(i) O intérprete se depara com o fato social a ser juridicamente regulado; 

(ii) Inicia o processo de leitura do texto jurídico. Esse, por sua vez, não seria 

aberto, mas traria potencialidades interpretativas; 

(ii)  Contextualiza o texto legal com os demais dispositivos do direito, que 

versam sobre o tema ou com ele se relacionam. Nesse momento revela-se 

uma possível norma jurídica, que terá seu fundamento testado pelo encaixe 

na Constituição da República, o que se dará no próximo passo;  

(iii)  Hierarquiza com o sistema, tendo como fundamento a Carta da República.  

As balizas que limitariam a trilha descrita acima, percorrida pelo intérprete 

seriam: 

(i)  Técnica de exegese aprendida por intermédio do saber jurídico transmitido 

pela Ciência do Direito e pela experiência adquirida no lidar com o 

fenômeno normativo; 

(ii)  A axiologia, não somente do intérprete, mas, principalmente, a que se 

encontra valorada pela comunidade jurídica. 

Pronta a norma jurídica em nosso intelecto, é necessário externalizá-la, para que 

cumpra sua finalidade. Em se tratando de atores que desenvolvem papel dentro do sistema 

do direito, haverá a produção de mais textos, em grande maioria escritos e que novamente 

serão interpretados pelos destinatários.  

E é nesse contínuo movimento de leitura, interpretação e ponência de outros 

textos no ordenamento jurídico que reside a dificuldade sobre qualquer tema no direito, 

dentre eles o da responsabilidade tributária e os grupos econômicos, que na atualidade têm 

parecido ser a tábua de salvação do crédito tributário utilizada pelo fisco. 

                                                           
nele coincidem, superando os matizes […]" (Interpretação jurídica. Do modelo juspositivista legalista do 

século XIX às novas perspectivas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 35). 
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1.2 A Constituição Federal como a fonte do direito tributário  

O estudo de alguns aspectos que envolvem as fontes do direito tributário parece 

importante para nossos objetivos, pois, a depender da compreensão das origens do direito 

aplicável no momento, haverá maior ou menor liberdade para a criação de normas jurídicas.  

Dito de outro modo, nossa pesquisa é voltada ao direito tributário e, portanto, 

não seria cabível tecer teoria sobre as fontes do direito, senão apontar aspecto útil para nossa 

investigação, que envolve análise crítica do conceito de "grupo econômico" e de sua eventual 

aplicação para fins de responsabilidade tributária. 

O que compete destacar, por ora, é que as fontes do direito servem ao intérprete 

para determinar conteúdos possíveis de atribuir aos dispositivos de lei. Segundo Julio Cueto 

Rua19: 

As fontes do direito são, justamente, os critérios de objetividade de que 

dispõem os juízes, advogados e juristas para conseguir respostas às 

interrogações da vida social, que sejam suscetíveis de compartir pelos 

componentes do núcleo, ou ainda, as instâncias a que recorrem os juízes, 

os legisladores, os funcionários administrativos, quando devem 

assumir a responsabilidade de criar uma norma jurídica, quer geral, 

quer individual, imputando determinadas consequências jurídicas à 

existência de um determinado estado de fato. 

Compartilha da tese do doutrinador argentino, Tércio Sampaio Ferraz Junior20, 

que aponta a relação entre a teoria das fontes e a compreensão do direito, nos seguintes 

termos: 

[...] a teoria das fontes relaciona-se, primordialmente, com o problema de 

identificação do que seja direito no contexto da sociedade moderna. A 

aplicação do direito aos fatos, reconhecido como um fenômeno em 

constante câmbio, exige critérios para a qualificação jurídica de 

manifestações prescritivas de conduta social como normas, numa 

sociedade marcada pela perda de padrões estáveis, como o direito natural. 

Tradicionalmente, as fontes do direito são divididas entre materiais e formais. 

De ordem material, teríamos como origem do direito os fatos sociais que contribuem para a 

formação de seu conteúdo e os valores presentes no ordenamento jurídico, que poderiam ser 

                                                           
19  Fuentes del Derecho. Buenos Aires: Abelardo-Perrot, 1971 apud NOGUEIRA, Rubem. Curso de 

Introdução ao Estudo do Direito. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2007, p. 93, grifos nossos. 
20  Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 192. 
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sintetizados no conceito de justiça. Formariam as fontes formais do fenômeno jurídico a 

legislação, o costume, a jurisprudência e a doutrina21. 

Por sua vez, há teorias que apontam como fonte do direito e, por via de 

consequência, do direito tributário, apenas o órgão credenciado e o procedimento habilitado 

pelo sistema. Paulo de Barros Carvalho, assim doutrina22.  

Por 'fontes do direito' havemos de compreender os focos ejetores de regras 

jurídicas, isto é, os órgãos habilitados pelo sistema para produzirem 

normas, numa organização escalonada, bem como a própria atividade 

desenvolvida por esses entes, tendo em vista a criação das normas. 

Na concepção do ilustre professor, a jurisprudência e a lei seriam produtos da 

aplicação do direito e não sua origem. A ciência do direito, por sua vez, se trataria de outro 

sistema de linguagem, de natureza crítico-descritiva, descartando-a como fonte do fenômeno 

jurídico. Os valores estariam presentes em todo o ordenamento, segundo a concepção 

analisada, mas desconhecemos, até o presente momento, que sejam tidos como fontes do 

direito pelo doutrinador. 

Nenhuma das duas vertentes acima destacadas serão utilizadas neste trabalho 

com o fim de refletir sobre grupo econômico e responsabilidade tributária.  

No que concerne aos ensinamentos clássicos, discordamos que os costumes 

sejam fontes do direito. Somente possuem o poder de obrigar, proibir ou permitir, na exata 

medida em que fundamentados em norma jurídica23. A divisão "formal" e "material" também 

não nos anima, por entendermos que Doutrina, jurisprudência e lei também auxiliam o 

intérprete a atribuir o conteúdo das normas jurídicas. Além disso, nem a lei nem a 

jurisprudência podem estar dissociadas da Constituição Federal, que parece a gênese do 

ordenamento jurídico. 

A vertente que considera "fonte do direito" unicamente o órgão competente para 

emitir a norma jurídica e o procedimento válido não mais nos atrai, por entendermos que 

                                                           
21  Ver como exemplo as lições de André Franco Montoro (Introdução à Ciência do Direito. v. II, 4. ed. São 

Paulo: Martins, 1973, p. 50-51). 
22  Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 79. 
23  Este, aliás, é o entendimento que temos do art. 100, III, do CTN, que insere no rol de normas 

complementares das leis, tratados, convenções internacionais e decretos, as práticas reiteradas das 

autoridades administrativas. 
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pode fundamentar concepção de direito, que toma o fenômeno jurídico exclusivamente como 

manifestação de força política.  

Os valores são analisados pela corrente de pensamento da qual divergimos, 

apenas do ponto de vista lógico, limitando-se a descrever suas características de forma 

generalizada. Desconhecemos existir de forma declarada, a associação dos valores que 

vigem no ordenamento jurídico como limites interpretativos. Este proceder justificaria, do 

ponto de vista científico e, ainda que de forma não intencional, a existência de normas 

teratológicas, construídas apenas a partir da figura da autoridade, vista como a fonte do 

direito, ao lado do procedimento de criação de normas. 

Em suma, o foco ejetor de normas (Congresso Nacional, por exemplo) não é 

totalmente livre para introduzir inovações no sistema, isto é, não lhe é permitido utilizar-se 

de todo seu potencial criativo, em busca de interesses que podem não coincidir com os 

princípios presentes na Constituição Federal. Tampouco, gozam de plena liberdade, como 

se começassem o direito no dia de hoje, as autoridades competentes para a aplicação dos 

textos de lei. 

Em virtude desse pensamento, adotaremos como "fonte do direito tributário" a 

Constituição Federal, origem do ordenamento jurídico e sobre sua importância para este 

trabalho discorreremos em tópico próprio. Mas, de início adiantamos que seus valores 

(princípios e regras) norteiam a interpretação que se deve fazer dos textos de lei e, assim, se 

espelham por todo o ordenamento jurídico. 

1.3 O papel da Ciência do Direito Tributário: contraponto crítico da aplicação do 

direito 

Antes de abordarmos com mais vagar o papel da Constituição Federal, 

precisamos estabelecer a finalidade da Ciência do Direito. Isso porque a Constituição Federal 

é registrada por um texto que precisará ser interpretado, para que dele se construam as 

normas constitucionais e, por isso, precisamos fixar a influência da Dogmática na 

interpretação jurídica. 

O tema eleito para nossos estudos é extremamente controverso, por não haver 

legislação que preveja a responsabilidade tributária solidária de conglomerados de 
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sociedades empresariais, sendo motivo de julgamentos contraditórios emitidos pela cadeia 

decisória do Poder Judiciário, como veremos em capítulos seguintes. E esse é apenas um 

recorte, uma escolha para estudos, parecendo que a mesma situação tende a se repetir em 

outros assuntos. 

As perguntas que fazemos neste tópico são as seguintes: Poderia a ciência do 

direito auxiliar nos fundamentos decisórios das autoridades competentes? Qual sua função? 

Parte da doutrina que se dedica a estudar o campo dos tributos atribui ao cientista 

- segundo visão da qual discordamos -, o mero, ou quase mero papel de descrever o direito, 

e não teorizá-lo de forma a auxiliar sua aplicação. As justificativas são variadas, mas 

tomamos como exemplo aquela que nos é mais familiar. 

Paulo de Barros Carvalho, ao discorrer sobre direito positivo e ciência do direito, 

assim leciona24: 

Muita diferença existe entre a realidade do direito positivo e a da Ciência 

do Direito. São dois mundos que não se confundem, apresentando 

peculiaridades tais que nos levam a uma consideração própria e exclusiva. 

[...] Tomada com relação ao direito positivo, a Ciência do Direito é uma 

sobrelinguagem ou linguagem de sobrenível. [...] Entre outros traços que 

separam as duas estruturas de linguagem pode ser salientada a 

circunstância de que a cada qual corresponde a lógica específica: ao direito 

positivo a lógica deôntica (lógica do dever-ser, lógica das normas): à 

Ciência do Direito, a lógica apofântica (lógica das ciências, lógica alética 

ou lógica clássica). [...] Mantenhamos na memória esse critério distintivo 

de superior relevância [...]: o direito positivo forma um plano de linguagem 

de índole prescritiva, ao tempo em que a Ciência do Direito, que o relata, 

compõe-se de uma camada de linguagem fundamentalmente descritiva. 

Portanto, o direito posto e a ciência do direito formariam sistemas de linguagem 

distintos, com finalidades distintas, por isso teriam lógicas diferenciadas. Todavia, separar 

tão profundamente a ciência de seu objeto, como se fosse uma sobrelinguagem, sem qualquer 

intersecção, parece alijar a aplicação do direito de uma instância fundamental, que pode 

elaborar as dificuldades que se apresentam, com consistência e coerência. 

Sistema é uma figura da lógica e implica na ideia de feixe de proposições que se 

interligam em estruturas voltadas a um único fim. Tanto a ciência do direito quanto o direito 

positivo, por conter linguagem, são formalizáveis25. Com isso, queremos dizer que podemos 

                                                           
24  Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 33-36. 
25  A partir do texto escrito formamos proposições (ideias, significados) e estas são passíveis de formalização 

pela Lógica. 
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colocar em evidência sua estrutura básica e a forma como suas proposições se interligam. 

Todavia, o fim da ciência seria a construção de um saber consistente de seu objeto, o direito 

positivo, que também é sistema, mas voltado à regulação de condutas.  

A estrutura lógica não serve como critério de distinção entre sistemas. O juízo 

hipotético-condicional, representado pela proposição lógica 'H→C' (dada determinada 

hipótese, então haverá certa consequência), pode pertencer a qualquer sistema que represente 

um saber humano. Podemos reduzir linguagem em proposições lógicas desse tipo não 

somente no direito positivo, mas também na ciência que supostamente o descreve, ou até 

mesmo na religião26 e na moral27. A diferença entre os sistemas será seu ângulo pragmático, 

isto é, sua finalidade. 

Por pensarmos dessa maneira, não aceitamos a Dogmática ou Ciência do Direito 

como um sistema descritivo ou crítico-descritivo do direito positivo. O direito é pleno de 

valores, ideais, a exemplo da justiça, da igualdade e da segurança jurídica, e a neutralidade 

do cientista parece um mito, que muito prejudica o avanço do fenômeno jurídico em nosso 

país.  

O cientista não é um ser descorado de dúvidas, sentimentos e opiniões, capaz de 

apresentar a verdade, um representante de uma elite cultural asséptica. Não. É ser histórico, 

impregnado de ideologia e quando analisa seu objeto não se despe desses valores. Quer 

influenciar a prática do direito positivo da forma como considera correta, isto é, deseja 

modelar os fatos jurídicos. Em nossa opinião, a Ciência Jurídica é uma instância de 

racionalização do direito positivo, na qual se busca sua consistência e a elaboração de 

argumentos, para que se atinjam os valores que se acredita presentes na Constituição 

Federal.28 

Marcelo Neves29, em interessante e instigador artigo sobre o Supremo Tribunal 

Federal (STF), entende que a Ciência do Direito teria por função ocupar o lugar de 

                                                           
26  "Dado o fato de ser avarento irei para o inferno." 
27  "Dado o fato de considerar imoral o favorecimento profissional unicamente pela amizade, darei a vaga para 

o advogado que se apresenta mais qualificado." 
28  Essa a posição de Lourival Vilanova: "O jurista, no sentido mais abrangente, é o ponto de intersecção da 

teoria e da prática, da ciência e da experiência: seu conhecimento não é desinteressado: é-o com vistas à 

aplicação do que é norma, regra, preceito, como quer que se denomine. Por isso, na teoria abstrata, 

há potencialmente uma manipulação com fatos". (Escritos jurídicos e filosóficos. v. 1. São Paulo: Axis 

Mundi; IBET, 2003, p. 414, grifos do autor). 
29  A "desrazão" sem diálogo com a "razão": teses provocatórias sobre o STF. Os constitucionalistas. Um blog 

para pensar, desconstruir e revolucionar o direito constitucional. Brasília, 18 out. 2014, grifos nossos. 
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contraponto crítico relevante ao Poder Judiciário, confirmando sua caracterização como 

instância de racionalização do direito. O estilo do autor é contundente, mas parece que suas 

críticas procedem e podem sugerir um intenso diálogo, uma conexão entre ciência e direito 

positivo, motivador de melhores decisões. Isso torna a ciência do direito um saber prático, 

abandonando-se a ideia de descritividade, ainda que supostamente crítica, e neutralidade. 

O contexto no qual o autor elabora seu pensamento é o da sobrecarga do 

Judiciário, entre outros pontos, e seus reflexos na coerência e consistência das decisões. Com 

a palavra o doutrinador: 

Essa situação de um decisionismo ad hoc do Supremo Tribunal Federal, 

marcado por forte teor de irracionalidade, é tanto mais forte na medida 

em que a doutrina jurídica não se apresenta como um contraponto 

crítico relevante. Faltam irritações ao Supremo Tribunal Federal pela 

doutrina jurídica. Ocupada na maior parte por advogados, magistrados e 

membros do Ministério Público envolvidos regularmente nas contendas 

judiciais de natureza constitucional, as faculdades de direito tendem a 

reproduzir as decisões do STF em um tipo de dogmática ingênua, 

transformada em 'casuística' à brasileira: soma de decisões sem análise da 

cadeia decisória, como se houvesse uma racionalidade evidente na solução 

dos casos. A construção de uma doutrina jurídica mais crítica em 

relação ao desempenho do Supremo Tribunal Federal não levará à 

superação de irracionalidades decisórias sedimentadas 

historicamente, mas pode servir de "irritações" que forcem, em certa 

medida, à abertura da "desrazão" à "razão". 

Não queremos, com isso, afirmar que a ciência do direito possui coercibilidade 

e poder sancionatório. Apenas queremos demonstrar que, ao trazer argumentos coerentes e 

consistentes, pode auxiliar na racionalização do fenômeno jurídico, atuando na técnica de 

criação das normas jurídicas, ou seja, na interpretação do direito.  

É com esse espírito crítico que a relação entre os grupos econômicos e a 

responsabilidade tributária deve ser compreendida e não, meramente, como um subterfúgio 

de procedência jurídica duvidosa, com a finalidade de recebimento do crédito tributário, 

como veremos em capítulo próprio. 

                                                           
Disponível em: <http://www.osconstitucionalistas.com.br/a-desrazao-sem-dialogo-com-a-razao-teses-

provocatorias-sobre-o-stf>. Acesso em: 01 dez. 2015.  
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1.4 A intersubjetividade dos valores30 jurídicos 

Pontuamos, nos tópicos anteriores, que o direito se apresenta e é registrado em 

um texto, a partir do qual o intérprete formula normas jurídicas. Por isso, demos enfoque à 

sua interpretação, consignando nossa posição de que, muito embora isso ocorra, o sujeito 

não é livre para arquitetar qualquer comando jurídico. Está limitado, sobretudo, pela 

Constituição Federal – que também é texto – e demais leis que devem tomá-la como 

fundamento último de validade.  

Demos papel de destaque à Ciência do Direito, como instância de elaboração do 

pensamento jurídico, de sua racionalização e que teria por finalidade proporcionar coerência 

e consistência do direito posto. 

Destacamos, também, que tanto o sujeito como o próprio texto possuem ideais, 

preferências por conteúdos, que certamente influenciarão nas soluções dos problemas 

jurídicos e na tarefa de elaborar o sentido dos textos do ordenamento (Constituição Federal, 

Leis, documentos, contratos etc.).  

Nossa preocupação ao diferenciar texto de norma e propugnar limites à sua 

construção é, justamente, a possibilidade de tal diferenciação ser confundida com uma 

espécie de decisionismo, no qual qualquer conteúdo seria possível.  

Meditando sobre nosso tema, caberia a seguinte indagação: para possibilitar o 

recebimento do crédito tributário e garantir as políticas sociais previstas na Carta da 

República, não poderíamos, ao interpretar o direito posto, compreender que empresas com 

comando único são solidariamente responsáveis por todo e qualquer tributo devido por uma 

de suas sociedades? Já adiantamos ser negativa a resposta, por ferir a Constituição Federal, 

sobretudo, o princípio da legalidade e o art. 128 do Código Tributário Nacional.  

Tércio Sampaio Ferraz Junior31 afirma não ser qualquer conteúdo admissível 

como norma jurídica, nos seguintes termos: 

Em suma, não é qualquer conteúdo que pode construir o relato das 

chamadas normas jurídicas, mas apenas os que podem ser generalizados 

                                                           
30  Valores, como define Tércio Sampaio Ferraz Junior, são "centros significativos que expressam uma 

preferibilidade (abstrata e geral) por certos conteúdos de expectativa, ou melhor, por certos conjuntos de 

conteúdos abstratamente integrados num sentido consistente (Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, 

decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 86). 
31  Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 87. 
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socialmente, isto é, que manifestam núcleos significativos vigentes numa 

sociedade, nomeadamente por força da ideologia prevalecente e, com base 

nela, dos valores, dos papéis sociais e das pessoas com ela conformes. 

Concordamos parcialmente com o ilustre professor. Entendemos que o relato ou 

conteúdo das normas jurídicas deve ser preenchido com valores que possam ser 

generalizados e aceitos pela comunidade jurídica, com formação técnica para avaliar 

sistematicamente determinada interpretação e, não pela sociedade em geral, conceito 

bastante amplo. Isso porque cabe ao Poder Judiciário controlar a constitucionalidade das 

normas, fixando conteúdo. Além disso, os valores socialmente aceitos foram filtrados pelo 

direito, na medida de seu interesse, e já se encontram na Constituição Federal. 

As estimativas que devem influenciar a aplicação do direito são os 

compartilhadas pela comunidade jurídica e foram modeladas ao longo da história, 

encontrando-se presentes nas possibilidades de sentido da Constituição Federal, e não outros 

de ordem econômica ou social.  

Norman Malcolm afirma que o conceito de seguir uma regra pressupõe uma 

comunidade e utiliza-se do seguinte exemplo32: 

Entender uma sentença significa compreender uma língua. Compreender 

uma linguagem significa dominar uma técnica (Investigações Filosóficas 

199)33. Alguém entende a sentença 'a soma desses números é 982' somente 

se compreender a linguagem da adição. Alguém compreende esta 

linguagem somente ao tornar-se qualificado na técnica de somar […]. Para 

nosso presente propósito, o ponto de destaque é que não poderiam existir 

'linguagens' ou nenhuma técnica de aplicação de seus termos, ao menos se 

as diferentes pessoas que tenham recebido o mesmo treinamento inicial 

passem a concordar com a maioria dos juízos particulares. 

A partir das lições de Norman Malcolm, podemos afirmar que a comunidade 

jurídica é constituída pelos operadores do direito, sejam eles as autoridades administrativas, 

juízes, procuradores das Fazendas e advogados. São pessoas que receberam formação nessa 

                                                           
32  MALCOLM, Norman. Nothing is hidden: Wittgenstein's criticism of his early thought. Cambridge: Basil 

Blackwell, 1989, p. 174. Tradução livre do inglês: "'To understand a sentence means to understand a 

language. To understand a language means to master a technique' (PI 199). One understands the sentence 

'The sum of these numbers is 982' only if one understands the language of addition. One understands this 

language only if one has become competent in the technique of adding [...]. For our present purpose, the 

important point is that there could not be these 'languages', or any 'techniques' of applying their terms, 

unless the different people who had received the same initial training went on to mostly agree in their 

particular judgments."  
33  Trata-se da obra do Filósofo Ludwig Wittgenstein. 
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área do conhecimento, que dominam uma técnica e estão cientes de que sua prática deve ser 

baseada nos valores constitucionais, que formam a cultura jurídica.  

Para que interpretações consolidadas sejam modificadas, haverá de existir 

fundamento de validade na Constituição Federal e argumentação que consiga demonstrar 

sua compatibilidade, formando um certo consenso na comunidade jurídica de que tal 

mudança seja possível e adequada para o contexto em que é aplicada. 

Como expediente didático e sem querer fugir do tema de nossos estudos, 

imaginemos o direito como um jogo de linguagem. Há, nessa ideia, expectativas de 

comportamentos que sejam intersubjetivamente aceitos como válidos. Seus participantes 

devem agir segundo regras reconhecidas como as responsáveis por reger aquela atividade. 

Esse reconhecimento está conectado a hábitos, instituições, que permitem não somente jogar 

o jogo, mas identificá-lo.  

Com efeito, para participar de um jogo de linguagem, como o direito, que tem 

por função prescrever condutas, espera-se que os participantes se utilizem de determinados 

procedimentos e cheguem a conclusões aceitas como resultado da aplicação das regras 

jurídicas. Por isso, seguir uma regra é uma prática intersubjetiva, isto é, o reconhecimento 

de que se seguiu uma regra depende do aval de uma comunidade. 

Dessa forma, pensar seguir uma regra não é segui-la. Infere-se, assim, que a 

relativização da atividade interpretativa dentro de um jogo de linguagem, como o direito, 

não é absoluta, sofre condicionamentos que estão sedimentados nas expectativas dos demais 

participantes, advindas do uso dos termos linguísticos.  

Norman Malcolm34, ao estudar o conceito de "seguir uma regra", reafirma a 

necessidade de um critério intersubjetivamente válido para defini-lo, distinguindo-o da 

perspectiva meramente subjetiva. Afirma o autor que, 

Quando Wittgenstein diz que seguir uma regra é uma prática, penso que 

ele quer significar que as ações de uma pessoa não podem estar de acordo 

com uma regra, ao menos que elas estejam em conformidade com o modo 

comum de agir que é demonstrado no comportamento de todos que tenham 

                                                           
34  MALCOLM, Norman. Nothing is hidden: Wittgenstein's criticism of his early thought. Cambridge: Basil 

Blackwell, 1989, p. 156. Tradução livre do inglês: "When Wittgenstein says that following a rule is a 

practice, I think he means that a person's actions cannot be in accord with a rule unless they are in 

conformity with a common way of acting that is displayed in the behaviour of nearly everyone who has had 

the same training. This means that the concept of following a rule implies the concept of a community of 

rule-followers." 
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o mesmo treinamento. Isto significa que o conceito de seguir uma regra 

implica no conceito de uma comunidade de seguidores das mesmas regras. 

Malcolm alude a um modo aproximadamente comum de agir entre pessoas que 

possuam o mesmo treinamento, como uma diretriz para aferir o consenso e, por decorrência, 

a regra. No direito, essa prática ou treinamento parece ser a técnica compartilhada pelos 

membros da comunidade jurídica, que têm sua formação acadêmica fundamentada na 

Ciência do Direito e que guarda intenso diálogo com o direito positivo. 

No direito posto, haveria uma aparente contradição com a ideia de consenso 

como fator determinante para compreender o que seria seguir uma regra, pois o que 

prepondera é o dissenso, o litígio. Porém, a confusão é diluída, ao ponderarmos que há 

consensos conformadores de ao menos dois blocos de interesses distintos, que ocupam, nas 

lides judiciais, a posição de autor e réu e, nas administrativas, a de contribuinte e ente 

competente para instituir e cobrar o tributo. Ao entrarem em disputa, caberá ao Poder 

Judiciário, em última instância, decidir qual a interpretação que irá regular a conduta.  

O consenso que prepondera, portanto, somente é obtido nas decisões que 

solucionam definitivamente os litígios. Se várias interpretações são tidas como possíveis 

pelos participantes dos jogos de linguagem, prevalecerá a regra que põe fim à discussão, vale 

dizer, o trânsito em julgado de uma sentença ou acórdão não mais sujeito à ação rescisória35.  

Portanto, os valores, vistos na sua intersubjetividade, também influenciarão e 

serão limitadores do entendimento do tema central deste trabalho: grupos econômicos e a 

responsabilidade tributária.  

1.4.1  Valores jurídicos e princípios constitucionais 

Pontuamos acima, segundo lição de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que os 

valores são conteúdos de preferência, escolhas de atribuição de sentido feitas pelo ser 

humano. Em complemento a essa ideia, citamos Miguel Reale36, para quem os valores se 

unem aos objetos e aos fatos, dando-lhes sentido.  

                                                           
35  Conforme arts. 467 a 474 do Código de Processo Civil. 
36  Fundamentos do Direito. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 178. Afirma o autor: "O mundo 

dos valores é, pois, semelhante ao mundo platônico das ideias, compreendendo valores que transcendem a 

experiência, mas se unem aos objetos e fatos, dando-lhes um sentido, um significado; 'in concreto', porém, 

o valor é a qualidade ou a aptidão que têm as coisas e os fatos de provocarem um desejo, de serem mais ou 
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Dessa forma, as coisas e os fatos suscitam determinadas expectativas que se 

sobrepõem a partir de nosso arcabouço axiológico. Do remédio se espera a cura; da casa, o 

abrigo; e do direito, a justiça. E, para que a justiça se realize, outros valores se revelam, como 

a necessidade de igualdade, a liberdade, a segurança jurídica e a dignidade. Tais expectativas 

são tratadas pelo direito como verdadeiros princípios, que devem ser observados e realizados 

pelo sujeito na aplicação do direito. 

Dissemos que o direito é um conjunto ou sistema de normas escalonado 

hierarquicamente, estando em seu ápice a Constituição Federal. Porém, sentimos 

necessidade de aclarar que há aquelas proposições de maior importância, que servem de 

norte para a interpretação de todo o sistema jurídico. Estamos tratando dos princípios 

constitucionais, que são definidos por Carrazza37da seguinte forma: 

II - Segundo pensamos, princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito 

ou explícito, que, por sua grande generalidade, ocupa posição de 

preeminência nos vastos quadrantes do Direito e, por isso mesmo, vincula, 

de modo inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que 

com ele se conectam. 

Ao aplicarmos a ideia de valor ao direito, pensamos ser correto afirmar que estes 

ganham forma em todo o ordenamento jurídico, porém sua gênese está na Constituição 

Federal, notadamente em seus princípios, que são sopesados pelo intérprete no momento da 

aplicação do direito. 

Para nosso propósito, entendemos de importância suprema o princípio da 

legalidade tributária estabelecido no artigo 150, I, da Carta Magna, que veda a instituição ou 

cobrança de tributo sem lei que o estabeleça. 

 É justamente o contrário que propõe a Fazenda Nacional, com a atribuição de 

responsabilidade solidária a empresas do mesmo grupo sem que haja previsão legal, a 

despeito da não comprovação de participarem ou colaborarem para a realização do mesmo 

fato imponível.  

Os princípios, convém salientar, como o fez Roque Carrazza na definição 

transcrita poucas linhas acima, podem ser explícitos ou implícitos. De fato, todas as normas, 

inclusive as constitucionais são atribuições de sentido que apresentam maior ou menor grau 

                                                           
menos estimadas ou desejadas. Manifestamos, todavia, nossa discordância quanto à assertiva que os valores 

transcendem à experiência. Em nossa opinião, são construídos e compartilhados historicamente. 
37  Curso de Direito Constitucional Tributário. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 39. 
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de abstração. Nesse sentido, podemos falar em princípios explícitos, como o da legalidade, 

ou implícitos, a exemplo da segurança jurídica. 

No entanto, a norma que constitui um princípio deve estar fundamentada em um 

enunciado presente no Texto Maior e compatibilizada de forma sistemática. Dito de outra 

forma, deve ser possível sua construção aos olhos do que denominamos comunidade 

jurídica, não parecendo correto tratar o tema como se a Carta Magna fosse fonte 

principiológica infindável, como o afamado princípio da salvabilidade do lançamento 

tributário, em detrimento da legalidade38.  

1.5 O papel da Constituição Federal 

A Carta da República é a fonte do direito tributário brasileiro. A assertiva implica 

no reconhecimento que no Texto Maior encontramos: 

(i) A competência legislativa em matéria tributária devidamente repartida aos entes 

tributantes pelo constituinte; 

(ii) Os limites principiológicos que norteiam a interpretação jurídica; 

(iii) Pela conjugação da competência tributária e dos princípios, obtemos os 

potenciais elementos das regras matrizes que instituem os tributos, a saber: 

critério material, critério espacial, critério temporal, critério subjetivo e critério 

quantitativo39. 

(iv) O fundamento último de validade de toda e qualquer norma jurídica. 

(v) As espécies tributárias. 

                                                           
38  Exemplificamos com a decisão do Conselho de Contribuintes de Santa Catarina: "Conselho estadual de 

contribuintes, Processo nº 03 18864/015, 1ª câmara, Recurso ordinário. Ementa: ICMS. Remeter 

mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária sem acompanhar o comprovante de 

recolhimento do tributo devido a este estado, sendo o remetente não inscrito no ICMS catarinense. 

Preliminares. Erro na identificação do sujeito passivo: havendo assunção de responsabilidade pelo crédito 

tributário, não se cogita em erro de sujeição passiva em função da desconformidade do histórico da 

notificação com o novo responsável tributário. Erro na capitulação da multa: cabível a reclassificação da 

multa, observando o princípio da salvabilidade no processo administrativo. Mérito: a infração restou 

caracterizada. A operação estava desacompanhada da GNRE, infringindo o que dispõe o artigo 18 do anexo 

3 do RICMS/Decreto n. 1.790/97. Notificação mantida parcialmente. Reduzindo-se a multa para 75%, nos 

termos do art. 65 da lei n. 10.297/96. Decisão reformada. Maioria" (grifos nossos). Observamos que o 

denominado "princípio da salvabilidade do crédito tributário" fere o princípio da legalidade e o art.146 do 

Código Tributário Nacional. 
39   A explicação de cada um desses elementos será feita ao tratarmos da regra matriz de incidência tributária. 
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Como decorrência desse pensamento, parece correto afirmar que em nosso país, 

no qual o poder assume a conformação de um Estado40 Constitucional Democrático41 de 

Direito, o poder de tributar se submete à Constituição Federal. Nesse sentido, a lição sempre 

lembrada de Roque Antônio Carrazza42: 

Nas Constituições rígidas como a Brasileira, as normas constitucionais 

legitimam toda a ordem jurídica. As leis, os atos administrativos, as 

sentenças valem, em última análise, enquanto desdobram mandamentos 

constitucionais. As normas constitucionais, além de ocuparem a cúspide 

da pirâmide jurídica, caracterizam-se pela imperatividade de seus 

comandos, que obrigam não só as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou de direito privado, como o próprio Estado. 

A assertiva fica patenteada no direito tributário, porquanto é no Texto Maior que 

se encontra definida a competência para legislar e sua limitação, como forma de proteção 

aos direitos dos contribuintes.  

A Constituição Federal por ser fonte de produção jurídica, caracteriza-se como 

fundamento de validade de toda e qualquer norma de direito, o que determina ao legislador 

infraconstitucional exigir tributo de forma compatível com o Texto Maior. Trata-se de um 

direito subjetivo público, como afirma Renato Lopes Becho43: 

Entendemos que é um imperativo lógico a supremacia constitucional. Se a 

Constituição é a fonte, não podemos emanar produto diferente dela mesma. 

De uma mina de água não pode sair petróleo, de uma macieira não brotam 

pêssegos.44 No Direito, o decreto se restringe à lei: a lei se restringe à 

Constituição. A Constituição aceita que o legislador colha as leis que ela 

jorra, implicitamente. [...] Podemos afirmar, diante disso, que os 

contribuintes (administrados na nomenclatura ajustada para o Direito 

Tributário) possuem direito subjetivo público de só serem sujeitos passivos 

                                                           
40  Na lição de Canotilho, o Estado é uma forma de organização de poder que possui qualidades 

(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed., 6. 

reimpressão. Coimbra: Almedina, 2009, p. 89). 
41  Tais predicados em nosso contexto seriam a democracia e o direito, o que se comprova na leitura do art. 1º 

da Carta Magna parágrafo único da Constituição Federal de 1988:  

 "Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 I - a soberania; 

 II - a cidadania; 

 III - a dignidade da pessoa humana; 

 IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

 V - o pluralismo político. 

 Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição." 
42  Curso de Direito Constitucional Tributário. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 34. 
43  Sujeição passiva e responsabilidade tributária. São Paulo: Dialética, 2000, p. 33, grifos autor. 
44  O artifício comparativo de linguagem, segundo informa o autor, é de Pondes de Miranda em seu 

Democracia, Liberdade e Igualdade – os três caminhos, p. 4. 
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daqueles tributos autorizados na Constituição. E mais, todos os demais 

administrados têm o direito subjetivo público de não serem sujeitos 

passivos de tributos autorizados na Constituição quando não realizem os 

fatos imponíveis descritos na própria Carta. 

Em termos tributários, o Constituinte reservou capítulo especial no Texto Maior, 

ao qual denominou de Sistema Constitucional Tributário, que, em virtude de nosso tema, 

merece maior atenção. Isso porque, além da competência e da limitação ao poder de tributar, 

é na Carta da República que iremos encontrar as linhas gerais da sujeição passiva, na qual é 

inserida a responsabilidade tributária.  

1.5.1 O sistema constitucional tributário 

O constituinte utilizou-se do termo sistema para iniciar suas disposições sobre 

direito tributário. Portanto, devemos compreender o seu significado para melhor interpretar 

o direito positivo. Geraldo Ataliba45, em capítulo dedicado às noções propedêuticas de 

sistema, o conceitua como uma reunião harmônica e coerente de elementos em um todo 

unitário. Em suas palavras: 

O caráter orgânico das realidades componentes do mundo que nos cerca e 

o caráter lógico do pensamento humano conduzem o homem a abordar as 

realidades que pretende estudar. Sob critérios unitários, de alta utilidade 

científica e conveniência pedagógica, em tentativa de reconhecimento 

coerente e harmônico da composição de diversos elementos de um todo 

unitário, integrado em sua realidade maior. A esta composição de 

elementos, sob perspectiva unitária, se denomina sistema. 

A ideia de necessidade de organização coerente e consistente de elementos não 

se encontra somente na ciência. No caso do direito, o próprio objeto, ou seja, o direito 

positivo, se apresenta também na forma de sistema de normas jurídicas.  

Os elementos do sistema constitucional tributário encontram-se no Texto Maior 

que reservou os artigos 145 a 156 para dispor sobre os princípios gerais em matéria tributária, 

os limites ao poder de tributar e, por último a distribuição da competência entre União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios46. 

                                                           
45  Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 4. 
46  Os artigos 157 a 162 da Constituição Federal tratam sobre a repartição das receitas tributárias, que, a nosso 

ver, pertencem ao campo do Direito Financeiro. 



37 

 

É de bom tom salientar que, de acordo com a lição de Geraldo Ataliba, acima 

transcrita, podemos inferir a existência de uma relação de interdependência entre as normas 

que conformam o sistema tributário nacional, com os demais preceitos da constituição, que, 

em seu todo, inaugura o ordenamento brasileiro. Dessa forma, certos princípios 

constitucionais de ordem geral, a exemplo do direito de propriedade, também devem ser 

sopesados para a solução das questões envolvendo os tributos. 

De acordo com as premissas que adotamos, a Constituição Federal é fonte do 

direito, se vista pelo prisma de sua criação. Por outro lado, é fundamento de validade último 

de toda norma jurídica, se observamos pelo ângulo da aplicação do direito. Dito de outra 

forma, sem respeitar a supremacia dos comandos constitucionais, a norma adentra no sistema 

com grande possibilidade de ser dele retirada, por intermédio de ações que controlam a 

constitucionalidade, a exemplo da ação direta de inconstitucionalidade ou da ação de 

inconstitucionalidade por omissão. 

Portanto, é na Carta Política que devemos buscar o conteúdo possível e a forma 

de produção dos dispositivos jurídicos. 

O próprio conceito de tributo, categoria central do direito tributário, é conceito 

constitucional que se forma pela análise sistemática do Texto Maior. Geraldo Ataliba insistia 

nessa lição47: "Constrói-se o conceito jurídico-positivo de tributo pela observação e análise 

das normas jurídicas constitucionais. [...] A Constituição de 1988 adota um preciso – embora 

implícito – conceito de tributo". 

Sabemos que não há no Texto Maior uma definição expressa de tributo, mas, 

pela conjugação dos princípios constitucionais e das normas que distribuem a competência 

para legislar em matéria tributária, é possível obter seu conceito.  

Dessa maneira, ao conceituarmos tributo pela via constitucional saberemos que 

este deve decorrer de lei (princípio da legalidade), que incide sobre signos de riqueza 

(princípio do direito à propriedade, do não confisco e da capacidade contributiva) e que é 

cobrado por autoridades administrativas, em razão da natureza de seu sujeito ativo. 

Também é possível, a partir da Carta Magna, delinear os principais elementos 

que comporão as regras-matrizes dos tributos. Obteremos o sujeito ativo, expressamente 

disposto, e a materialidade reservada a cada ente tributante. E, pela conjugação da 

                                                           
47  Hipótese de Incidência Tributária. 6. ed., 5. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 33. 
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materialidade, dos princípios, bem como da distribuição da competência, teremos ciência 

dos possíveis sujeitos passivos.  

Portanto, a atividade do legislador infraconstitucional ao editar leis que 

permitem o arranjo da regra-matriz de incidência tributária não pode inovar para além do 

estabelecido na Constituição Federal. A materialidade do tributo, a sujeição ativa e passiva 

e a base de cálculo encontram-se latentes no Texto Maior. Sobre a alíquota, no mínimo 

sabemos de antemão que deve encontrar-se expressa em lei e terá que respeitar o princípio 

do não confisco. 

Assim, por exemplo, no art. 156 da Carta Magna, teremos como hipótese de 

incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) o comportamento de 

prestar serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, II, definidos em lei 

complementar.48 

Notamos que a ação de prestar serviços não se encontra expressa no Texto 

Maior. O constituinte utiliza-se somente da expressão serviços. Uma explicação plausível 

para que a tributação se dê sobre a prestação de serviços seria a de que a Constituição Federal 

de 1988 incorporou o conceito de obrigação de fazer, já existente no ordenamento, veiculado 

pelo Decreto-Lei nº 406/68.  

Concordamos com a assertiva. Porém, observamos que, a Carta Magna traz 

expressamente os princípios da capacidade contributiva, do não confisco e do direito à 

propriedade. Portanto, seria correto inferir que o contribuinte é aquele que pratica o fato 

gerador da riqueza, revelando capacidade contributiva na medida em que recebe pela 

prestação de serviços. Tributar o tomador de serviço, por outro lado, significaria uma espécie 

de confisco e uma forma de ferir-se o direito de propriedade, já que este teve seu patrimônio 

‘diminuído’ ao remunerar o prestador. 

 Será de parte de sua remuneração obtida, que o Estado se servirá, para abastecer 

os cofres públicos e realizar as finalidades previstas na Carta Magna. Sendo assim, é de supor 

que aquele que presta serviço por ele será remunerado, e, justamente, essa atividade é que 

pode ser a hipótese de incidência do Imposto sobre Serviços. 

                                                           
48  "Art. 156. Compete aos Municípios instituir imposto sobre: III – serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos no artigo 155, II, definidos em lei complementar." 
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Salientamos que conceituar é diferente de definir. No primeiro caso, temos os 

elementos que, conjugados, dão a ideia, a noção básica. Definir significa estabelecer 

precisamente os limites de uma dada figura.  

Ao distinguirmos conceito de definição queremos afirmar que a Constituição 

Federal não é completa a ponto de dispensar a atuação dos legisladores infraconstitucionais. 

Estes deverão implementar os comandos, sempre em consonância com o Texto Maior. A 

título de argumentação, não encontramos, por exemplo, a alíquota exata dos tributos na Carta 

da República, mas, certamente, ela não poderá ser de tal ordem, que implique no desrespeito 

à capacidade contributiva e fira o direito de propriedade.  

No que concerne ao tema eleito para nosso estudo, que trata da responsabilidade 

tributária e os grupos econômicos, não encontraremos nenhuma norma que verse 

diretamente sobre o assunto, mas é no Texto Maior que está o norte para a compreensão do 

que isso significa, ao nos depararmos com os princípios que limitam o poder de tributar e, 

particularmente, com o disposto no art. 146, sobre a necessidade de normas gerais em 

matéria tributária. 

Renato Lopes Becho49 demonstra esse raciocínio dialético que implica eterno 

retorno à Constituição, ao compará-la com nossa casa, de onde partimos e aonde desejamos 

regressar: 

Para fazer qualquer análise de Direito Tributário, temos uma atitude mental 

que pode ser assim figurativamente descrita: imaginemos que só temos o 

Texto Constitucional. Como o interpretamos? Com seu estilo próprio, com 

suas regras próprias, sem sair dele. Mas chegamos em um ponto que ele 

não nos basta, ele não tem as respostas que procuramos (exemplo 

responsabilidade tributária). Só aí saímos dele, sempre pensando em voltar. 

Lá é seguro, é a nossa casa, é onde crescemos e nos criamos. Quando 

saímos, vemos um mundo normativo. Deparamo-nos com normas que nos 

trazem repugnância e não as utilizamos. Outras nos são velhas conhecidas, 

porque idênticas às da Constituição e nós, apesar de gostar delas, as 

desprezamos, porque repetidoras (não temos interesse porque não trazem 

nada de novo, e somos curiosos). Mas encontramos aquelas novas normas, 

interessantes, que, pelo menos em princípio, não nos repugnam (pelo 

menos em princípio, não são conflitantes com nossa forma constitucional 

de ver o mundo). Nossa reação natural: pegamos esse material novo e 

corremos de volta para a Constituição. Protegido pela "nossa casa" vamos 

estudar a novidade, dissecá-la, com o instrumental que a nossa casa 

oferece. 

                                                           
49  Sujeição passiva e responsabilidade tributária. São Paulo: Dialética, 2000, p. 40. 
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O papel que a Constituição da República assume em nosso ordenamento 

jurídico, concluímos, é o de trazer limites à interpretação do direito tributário, pelos 

seguintes motivos: 

(i)  É a fonte de todo o ordenamento jurídico pátrio. Portanto, deve ser 

observada em qualquer construção normativa.  

(ii)  É fundamento último de validade de toda a norma jurídica. Isso significa 

dizer que qualquer norma que conflite com o Texto Maior poderá ser 

retirada do sistema jurídico, por intermédio de ações nele previstos, a 

exemplo da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação de 

Inconstitucionalidade por Omissão. 

(iii)  Concede a competência e limita o poder de tributar. Sendo espécie de 

Constituição rígida, detalha a materialidade dos tributos concedidos a cada 

ente. 

(iv)  Veicula, ainda que implicitamente, os elementos que compõem a regra 

matriz de incidência tributária.  

É de se concluir, portanto, que as empresas que possuem comando único, 

conformadoras dos denominados grupos econômicos, têm o direito subjetivo de não ser 

sujeitos passivos de tributo – do qual não praticaram o fato imponível – por responsabilidade 

solidária não prevista em lei. 

A assertiva é a base de nossa opinião e, para tanto, concentraremos nossos 

esforços, num primeiro momento, no artigo 146 da Constituição da República, que traz 

importante comando sobre sujeição passiva, posição ocupada pelos responsáveis tributários. 

1.5.2 Alguns apontamentos sobre o princípio da legalidade 

Antes de adentrarmos no art. 146 da Constituição Federal, faremos alguns 

apontamentos sobre o princípio da legalidade, de suprema importância para nossos estudos, 

na medida em que a Fazenda, ao propugnar pela responsabilidade tributária de empresas que 

constituem grupo econômico, não o faz amparada neste princípio, já que inexiste lei que 

fundamente a validade de suas pretensões.  
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Dissemos que os princípios norteiam a interpretação do Direito Tributário, 

contudo, unicamente sob a perspectiva axiológica, não é possível a criação de tributos. Do 

princípio da solidariedade social não se extrai a sujeição passiva sem lei. Precisas as lições 

de Humberto Ávila50: 

O decisivo é que a Constituição Brasileira não permitiu a tributação pelo 

estabelecimento de princípios, o que deixaria parcialmente aberto o 

caminho para a tributação de todos e quaisquer fatos condizentes com a 

promoção dos ideais constitucionais traçados. Em vez disso, a Constituição 

optou pela atribuição de poder por meio e regras especificadoras, já no 

plano constitucional dos fatos que podem ser objeto de tributação. Essa 

opção de atribuição de poder por meio de regras implica a proibição de 

livre ponderação do legislador a respeito dos fatos que ele gostaria de 

tributar, mas que a Constituição deixou de prever. Ampliar a competência 

tributária com base em princípios da dignidade humana ou da 

solidariedade social é contrariar a dimensão normativa escolhida pela 

Constituição. 

O princípio da legalidade é um valor constitucional que conforma nosso Estado 

Democrático de Direito. Pensar dessa maneira não implica sobrepor a forma ao conteúdo, 

mas apenas reconhecer que os conteúdos das normas jurídicas preenchidas pelos demais 

valores presentes no sistema, podem ser exigidos desde que exista lei para tanto, e por todos 

devem ser respeitados, inclusive pelo Estado.  

Segundo Carrazza51, o princípio da legalidade implica que a pretensão estatal se 

exerce por um interesse público e "nasce de uma relação jurídica, cuja fonte exclusiva é a 

lei". É pela via da legalidade que a Democracia é garantida no campo tributário.  

Ajustando mais o foco, é necessária lei que identifique a hipótese de incidência, 

com seu tempo e local, os sujeitos ativo e passivo, base de cálculo e alíquota para que um 

tributo seja validamente instituído por um ente tributante. Além disso, todas as obrigações 

acessórias dependem de lei, assim como a previsão de multas em caso de descumprimento 

da obrigação principal. Dito de outro modo, o princípio da legalidade se espalha por todo o 

ordenamento tributário, e nenhum ato é devido sem a existência de lei que, por sua vez, toma 

como fundamento último de validade a Constituição Federal. 

Em sua obra imprescindível52, Carrazza destaca que  

                                                           
50  Sistema Constitucional Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 159-160, grifos nossos. 
51  Curso de Direito Constitucional Tributário. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 247. 
52  Ibid., p. 251. 
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[…] o princípio da legalidade, no direito tributário, não exige, apenas, que 

a atuação do Fisco rime com uma lei material (simples preeminência da 

lei). Mais do que isto, determina que cada ato concreto do Fisco, que 

importe exigência de um tributo, seja rigorosamente autorizado por uma 

lei. É o que convencionou chamar de 'reserva absoluta de lei formal' 

(Alberto Xavier) ou de estrita legalidade (Geraldo Ataliba). 

Diante do que estudamos sobre a legalidade, não é possível admitir que veículos 

infralegais sejam tratados como lei. Decretos e instruções normativas poderão regular com 

mais detalhes as obrigações tributárias, sempre introduzidas por lei. 

 No que tange a nosso tema, a Receita Federal do Brasil dispôs a Instrução 

normativa 971/2009, que, em seu art. 494, introduz definição de grupo econômico para fins 

de cobrança das contribuições sociais:  

"Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas 

estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo 

grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica." 

 

Esse veículo não pode ser utilizado como fundamento legal de decisões que 

reconheçam a existência de grupos econômicos, posto tratar-se de um ato infralegal, uma 

Instrução Normativa provinda do Poder Executivo, e não de uma lei em sentido formal. Há 

a vedação desse tratamento na Constituição Federal (art. 150, I) e no art. 99 do Código 

Tributário Nacional. 

Apesar de considerado uma proteção do contribuinte contra a força que possui o 

Estado, na medida em que este também deve se submeter à lei, há correntes doutrinárias que 

criticam o modelo legalista, que supostamente deveria dar passagem a um modelo social. 

Marco Aurélio Greco53, em artigo denominado "Crise do Formalismo no Direito 

Tributário Brasileiro", tece críticas ao modelo tributário que coloca em preeminência a 

legalidade, afirmando ser a solidariedade social o fundamento último da tributação, na atual 

Carta Magna. 

Para explicar sua posição, o jurista afirma que o Direito Tributário no Brasil, em 

sua gênese, foi fortemente influenciado por vertente administrativista alemã, defensora da 

supremacia do interesse público ao do particular. Essa teoria teria sofrido contraposição de 

constitucionalistas, com raízes em vertente norte-americana, que colocavam em relevo 

                                                           
53  Revista da PGFN, ano 1, n. 1, p. 9-18, 2011. Disponível em: <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/ revista-

pgfn/revista-pgfn/ano-i-numero-i/greco.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2015. 
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grandes princípios constitucionais. Desse contexto, haveria surgido concepção de Direito 

Tributário que resumia seu objeto a um conjunto de normas protetivas do patrimônio 

individual.  

A partir da década de 70, o tratamento teórico tributário haveria ganhado 

importante avanço com a obra de Geraldo Ataliba54, que desenvolvera novo instrumental 

para análise do Direito Tributário, centrado na hipótese de incidência. No entanto, ficariam 

para segundo plano debates de caráter substancial, devido ao contexto político da época. 

Esse modelo, segundo Greco, apesar de utilidade inegável, estaria superado. Em 

suas palavras: 

A utilidade deste modelo é inegável, pois permite sistematizar o debate, da 

perspectiva formal e da hierarquia das normas; a meu ver, o modelo mais 

viável no contexto político então vigente [ditadura militar]. Mas trata-se de 

modelo insuficiente, pois a realidade jurídica e o fenômeno tributário não 

se esgotam nestes aspectos. Fato e valor também compõem a experiência 

jurídica. […] A Constituição de 1988 assumiu o perfil de uma Constituição 

da Sociedade Civil, diversamente da Carta de 1967, que possuía o feitio de 

uma Constituição de Estado-aparato. Esta mudança se espraia por todo o 

seu texto a começar pelo artigo 1º, que afirma categoricamente ser o Brasil 

um Estado Democrático de Direito e não apenas um Estado de Direito, e 

seu art. 3º, I coloca a construção de uma sociedade livre, justa e solidária 

como objetivo fundamental da República. Isto implica colocar a variável 

social ao lado do plano individual e abre espaço para se reconhecer a 

solidariedade social como fundamento último da tributação. 

Discordamos da visão do autor. A legalidade, conjugada com demais princípios 

constitucionais, exerce importante função de limitar o poder de tributar do Estado. Isso não 

significa formalismo, mas uma contenção a eventuais ações oportunistas do Estado, que, na 

experiência brasileira, sempre demandou pelo aumento da carga tributária. Discursar em 

nome do princípio da solidariedade parece muito vago. Bastasse seguir as leis tributárias, 

financeiras, penais, enfim o ordenamento jurídico, para garantir as políticas sociais. 

O princípio da solidariedade deve ser realizado pelo veículo da legalidade, não 

sendo admissível que se tribute sem lei, como é o caso da nova forma de responsabilização 

tributária defendida pela Fazenda e analisada neste trabalho. 

                                                           
54  Refere-se à Hipótese de Incidência Tributária, de 1973 (6. ed., 5. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2004). 
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1.5.3  Normas gerais em matéria tributária (art. 146 da Constituição Federal) 

A importância do artigo 146 do Texto Maior para este trabalho é o fato de nele 

encontrar-se determinada a exigência de norma geral veiculada por Lei Complementar, 

quando o assunto é sujeição passiva. O tema que motiva nossos esforços está localizado, 

justamente, na sujeição passiva, pois, de acordo com o já estabelecido, estamos refletindo 

sobre a possibilidade de atribuir responsabilidade tributária a grupos econômicos, conforme 

vêm procedendo a Fazenda Pública e, muitas vezes, o Poder Judiciário.  

Portanto, consideramos necessário analisá-lo com mais vagar, já que parte da 

doutrina restringe a necessidade de normas gerais somente para eliminar conflitos de 

competência e limitar o poder de tributar, o que pode ter por consequência, maior liberdade 

por parte do intérprete do direito, ao solucionar conflitos envolvendo crédito tributário e 

sujeição passiva. O menor raio de ação do artigo 146 justificaria a aplicação de leis ordinárias 

que determinam a responsabilidade tributária dos grupos econômicos, a exemplo do artigo 

30, IX, da Lei 8.212/91. 

O problema sobre o qual precisaremos nos debruçar é se as normas gerais em 

matéria tributária dispostas pelo artigo 146 do Texto Maior são necessárias somente para 

dispor sobre conflitos de competência e regular a limitação do poder de tributar (corrente 

dicotômica) ou, se além de tais funções, devem estabelecer normas gerais em matéria 

tributária, nos termos do inciso III, do referido artigo (corrente tricotômica)55, com especial 

destaque para o tema da definição de contribuintes. 

                                                           
55  "Art. 146. Cabe à lei complementar:  

 I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios; 

 II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

 III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

 a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 

Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;  

 b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

 c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas." 
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1.5.3.1 Corrente dicotômica 

Para os defensores desta corrente, haveria uma única finalidade para o art. 146 

da Constituição da República, justamente a de veicular normas gerais em matéria tributária. 

Essa finalidade se dividiria em duas funções, daí o nome dicotômica, sendo elas, (i) a 

limitação ao poder de tributar e; (ii) dirimir conflitos de competência entre os entes 

tributantes.  

Dessa forma, argumentam que a exigência de Lei Complementar para as 

hipóteses previstas no inciso III, do art. 146, da atual Carta Magna, dentre elas a definição 

de contribuintes, implicaria afronta aos princípios do Pacto Federativo, da autonomia dos 

Municípios56, além de desconsiderar a minuciosa repartição da competência para criar 

tributos realizada pelo constituinte.  

Por tais motivos, a corrente tricotômica, ou "escola bem comportada do Direito 

Tributário brasileiro"57, defensora da necessidade de Lei Complementar também para as 

hipóteses previstas no artigo 146, III, da Carta Magna, não teria visão sistemática do 

ordenamento jurídico, interpretando-o literalmente.  

Paulo de Barros Carvalho faz breve resumo histórico do art. 18, § 1º, da Carta 

de 196758, expondo a função das normas gerais em matéria tributária, para, com os mesmos 

argumentos, fundamentar seu ponto de vista sobre o atual art. 146 da Constituição da 

República. Em suas palavras, comenta a denominada teoria dicotômica59: 

                                                           
56  Princípios fundamentados nos artigos 1 e 30 da Carta Magna. 
57  Terminologia utilizada por Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 251). 
58  De acordo com o sitio da Presidência da República, de fato, tratar-se-ia do art. 19, parágrafo único 

(BRASIL. Presidência da República. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em 22 dez. 2015). 

 "Art 19 - Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios arrecadar:  

 I - os impostos previstos nesta Constituição;  

 II - taxas pelo exercício regular do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos de sua atribuição, 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;  

 III - contribuição de melhoria dos proprietários de imóveis valorizados pelas obras públicas que os 

beneficiaram.  

 § 1º - Lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário, disporá sobre os conflitos de 

competência tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e regulará as limitações 

constitucionais do poder tributário." 
59  Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 250-251. 
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Trilhando raciocínio diferente, outra facção doutrinária menos numerosa, 

mas edificada sobre os alicerces de abalizadas opiniões científicas, veio 

prosperando, enriquecida, cada vez mais, com valiosas contribuições de 

novos adeptos. Não se limitando à feição gramatical do texto, buscava, 

antes de tudo, analisá-lo em confronto com as grandes diretrizes do 

sistema, para obter uma compreensão que pretendia ser coerente e 

harmônica. O produto desse trabalho exegético contestava a afirmação da 

corrente tradicional [tricotômica] e, desapegado aos símbolos linguísticos 

do artigo, promoveu exame sistemático que invoca a primazia da 

Federação e da autonomia dos Municípios, para atingir os seguintes 

resultados: a lei complementar do art. 18, §1º, da Constituição anterior, 

tinha uma única finalidade: veicular normas gerais de direito tributário. 

Estas, por seu turno, exerciam duas funções: dispor sobre conflitos de 

competência entre as entidades tributantes e regular as limitações 

constitucionais ao poder de tributar. 

A crítica vai além. Indagam os dicotomistas que o comando do art. 146 do Texto 

Maior "sacode a estrutura do sistema, mexe com seus fundamentos e provoca fenda 

preocupante na racionalidade que ele, sistema, deve ostentar"60. A razão da inconformidade 

residiria no fato de o Constituinte ter se demorado a estruturar as faixas de competência dos 

entes tributantes para, após, delegá-las a legislador infraconstitucional. 

1.5.3.2 Corrente tricotômica 

Os pensadores adeptos dessa linha advogam que o inciso III, do artigo 146, da 

Constituição da República deve ser interpretado de forma autônoma aos dois incisos 

anteriores. Isto é, a edição de normas gerais em matéria tributária não seria restrita aos casos 

de limitação ao poder de tributar e da necessidade de dispor sobre conflitos de competência, 

reafirmando a hierarquia do sistema. Isto é, os legisladores ordinários deveriam buscar 

fundamento de validade das leis que criam em normas gerais, a exemplo do Código 

Tributário Nacional, que teriam por função estabelecer uniformidade no sistema. 

Não se trataria, portanto, de ferir os princípios constitucionais do pacto 

federativo e da autonomia dos Municípios, mas de reafirmá-los, na exata medida em que a 

Lei Complementar atribuiria uniformização no exercício da competência tributária. Também 

não revelaria contradição do Constituinte, que, após detalhar a competência dos entes 

tributantes, teria transferido o poder de prescrever sobre o mesmo tema ao legislador 

                                                           
60  Ibid., p. 256. 
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infraconstitucional, mas de se levar em conta a realidade brasileira. Afinal, um país com 

5.570 Municípios espalhados por 27 estados61 clama por comandos que concretizem a 

Constituição Federal de maneira minimamente homogênea. 

Hamilton Dias de Souza62 assim se posiciona ao comentar o art. 146 da Carta da 

República: 

Com efeito, o objetivo da norma constitucional é permitir, além da 

regulação das limitações e conflitos de competência, que a lei de normas 

gerais complete a eficácia de preceitos expressos e desenvolva princípios 

decorrentes do sistema. Tal objetivo tem em vista a realidade brasileira, 

onde a multiplicidade de Municípios, e mesmo de Estados-Membros, exige 

uma formulação jurídica global que garanta a unidade e racionalidade do 

sistema. Exatamente por isso foi possível a elaboração do Código 

Tributário Nacional, que encerra a cristalização de enorme gama de 

conhecimentos científicos, transformados em direito positivo, a despeito 

da crítica que se faz de conceitos doutrinários em texto de lei. 

O termo tricotômico, portanto, ilustra a necessidade de interpretar, de forma 

autônoma e sistemática, cada um dos incisos do art. 146 da Constituição da República, 

servindo como forma de estipular parâmetros genéricos a serem obedecidos pelo legislador 

infraconstitucional. 

1.5.3.3 Nossa opinião 

Aparentemente, a discussão que se trava em torno do artigo 146 da Constituição 

da República não resistiria às recomendações dos hermeneutas, afinal todo dispositivo legal 

deve se submeter ao ordenamento. Portanto, as normas gerais a que alude o referido 

dispositivo constitucional deverão ser remetidas ao todo hierarquizado.  

Isto é, tanto a lei ordinária que estabeleça comando em desconformidade com o 

poder de tributar, quanto aquela outra, que veicule sujeição passiva em desconformidade 

                                                           
61  IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você sabia? Curiosidades. Municípios novos. Brasília, 

2015. Disponível em: <http://7a12.ibge.gov.br/voce-sabia/curiosidades/municipios-novos.html>. Acesso 

em: 22 dez. 2015. 
62  Arts. 1º e 2º (Comentários ao Código Tributário Nacional. Coordenação de Ives Gandra da Silva Martins. 

São Paulo: Saraiva, 1998, p. 11). 
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com as hipóteses de incidência pressupostas na Carta Maior deveriam ser retiradas do 

ordenamento. 

Porém, há comandos expressos na Constituição da República e outros que se 

encontram implícitos. Esses últimos, com especial atenção, dado seu maior grau de 

subjetividade, devem ser construídos em consonância com os princípios e as limitações à 

competência tributária. Exemplo da primeira ordem de normas seria a própria 

obrigatoriedade de lei para a criação de tributos (princípio a legalidade, art. 150, I, da CR/88). 

Outros, como a sujeição passiva, tema de nosso trabalho, comportam maiores indagações, 

até mesmo porque a própria responsabilidade tributária recebe tratamento no Código 

Tributário Nacional e não na Constituição da República. 

Em suma, consideramos acertada a posição tricotômica descrita acima, cabendo 

a ela (i) dispor sobre conflitos de competência, (ii) regular as limitações ao poder de tributar 

e (iii) instituir normas gerais sobre legislação tributária, nos termos tratados nas alíneas do 

inciso III, do art. 146, com especial destaque, em virtude de nosso tema, sobre sujeição 

passiva. 

Explicamos que, apesar de o Texto Maior referir-se apenas ao termo 

contribuinte, no art. 146, III, "a", compreendemos a expressão de forma ampla, envolvendo 

a responsabilidade tributária, em virtude da forma como o regulou o art. 121, II, do Código 

Tributário Nacional, norma geral por excelência, que ao tratar da sujeição passiva, 

classificou os sujeitos em contribuintes e responsáveis. 
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2  GRUPO ECONÔMICO 

O termo grupo econômico está presente no ordenamento jurídico, 

especificamente em legislações trabalhista, societária, consumerista e de direito econômico. 

No campo tributário, a expressão aparece no art. 30, IX, da Lei 8.212/1.991, sem, no entanto, 

conotar os elementos que conformariam a figura jurídica. 

A tese posta pelo Fisco, segundo a qual, a existência de comando único 

responsável pela gestão de conglomerados de empresas, justificaria a existência de grupo 

econômico, bem como sua responsabilidade tributária, dado suposto interesse comum na 

realização do fato imponível, suscitou a manifestação da Doutrina e da jurisprudência.  

Em esforço de racionalização do direito, a comunidade jurídica  tem se esforçado 

para caracterizar grupo econômico e verificar em quais condições as empresas que o 

integram poderiam submeter-se à responsabilidade solidária pelos tributos devidos. 

Parece, portanto, que, em virtude da ausência de lei tributária que estipule a 

definição ou conceito de grupo econômico, este será construído pela Doutrina e 

jurisprudência, o que deve ser feito, por óbvio, de acordo com a Constituição Federal, 

conforme as premissas declaradas anteriormente, bem como em obediência às normas gerais 

de direito tributário, especialmente o Código Tributário Nacional, por força do art. 146, III, 

"a" e "b" do Texto Maior. 

Antes de continuar, será necessário abrir parênteses para verificar o conceito de 

grupo econômico presente na legislação trabalhista e societária, para, então, nos 

debruçarmos na Doutrina e Jurisprudência tributária, pois, ao que tudo indica, houve a 

utilização desses Diplomas para a formação do conceito de grupo econômico pelos 

tributaristas. 

2.1 O conceito de grupo econômico na legislação trabalhista e societária 

O art. 2º, § 2º, do Decreto Lei nº 5.452/43, conhecido como Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT), trouxe ao ordenamento jurídico o termo grupo econômico sob a 

seguinte óptica: 
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Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviço. 

[…] 

§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, 

personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou 

administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de 

qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de 

emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 

subordinadas. 

Verificamos que a legislação trabalhista mantém a personalidade jurídica própria 

de cada empresa componente do grupo, utilizando-se como critérios para configuração de 

conglomerado a mesma direção, controle ou administração das sociedades. O dispositivo 

legal traz como efeito a responsabilidade solidária por eventual crédito devido em virtude da 

relação de emprego.  

Segundo doutrinadores trabalhistas de referência, o propósito do artigo seria 

proteger o empregado nas relações trabalhistas, tendo em vista sua hipossuficiência, 

mediante o maior poderio econômico do empregador63. Portanto, a norma de aplicação da 

responsabilidade solidária para fins trabalhistas poderia ser assim construída:  

Hipótese: dado o fato de as empresas possuírem o mesmo comando, o que configura 

grupo econômico; 

Consequência: deve ser a responsabilidade solidária de todas as sociedades pelas 

verbas devidas aos empregados de uma delas.  

Como se percebe, o núcleo da hipótese de incidência de norma trabalhista 

(possuir o mesmo comando) não pode ser transferido para o direito tributário como hipótese 

de incidência de norma de responsabilidade tributária, por três razões: 

(i)  Não existe dispositivo legal para inclusão de sujeito passivo que não esteja 

vinculado à realização da hipótese de incidência de um tributo, pelo único 

fato de participar de grupo econômico. E, ainda que houvesse, em nossa 

                                                           
63  Como exemplo, citamos Eduardo Gabriel Saad: "Na redação do §2º, do artigo em epígrafe [artigo 2º], 

percebe-se em toda sua extensão e força, o propósito do legislador de proteger o trabalhador contra o maior 

poder econômico do trabalhador" (Consolidação das Leis do Trabalho comentada. 37. ed., atualizada e 

revisada por José Eduardo Duarte Saad, Ana Maria Saad Castello Branco. São Paulo: LTr, 2004, p. 30). 



51 

 

opinião, afrontaria o princípio constitucional da capacidade contributiva. 

Isso porque, nessa hipótese, o tributo incidiria sobre os bens necessários para 

o desenvolvimento da atividade empresarial, já que nem todas as sociedades 

do grupo se beneficiariam com as operações de empresa membro.  

Dito de outro modo, podem existir interesses antagônicos entre as sociedades 

que conformam o conglomerado. Imaginemos a figura de várias sociedades que possuam os 

mesmos sócios, todos atuantes no ramo de transportes urbano de linhas regulares municipais, 

intermunicipais e interestaduais. Com o passar do tempo, fundam companhia aérea e, além 

disso, passam a trabalhar com o transporte terrestre de ônibus intermunicipal fretado. 

Podemos dizer que há interesse antagônico entre a empresa aérea e a que opera linha de 

ônibus interestadual para determinados itinerários. Também haverá concorrência entre as 

que fazem frete de ônibus para transporte de passageiros em trajetos intermunicipais. 

(ii)  O segundo motivo é que o Fisco não é hipossuficiente. Pelo contrário, possui 

aparato legal, tecnológico e físico para tornar sua fiscalização ágil e 

eficiente.  

(iii)  E, por fim, obsta o art. 108, § 1º do CTN, ao vedar o uso da analogia quando 

esse expediente tiver por efeito a cobrança de tributo não previsto em lei. 

Dessa forma, não havendo legislação que determine a responsabilidade 

tributária de empresas, pelo simples fato de possuírem comando único, não 

há como aplicar legislação análoga, como a trabalhista.  

A ideia de centro de controle como elemento configurador de grupo econômico 

também é utilizada no direito societário. A Lei 6.404/1976 (Lei de Sociedade Anônima), ao 

regular de forma sistemática o fenômeno da concentração de empresas, positiva o critério de 

comando único para o reconhecimento de grupos econômicos. O artigo 243, § 2º estabelece 

que: 

§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, 

diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio 

que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações 

sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. 
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Em linhas gerais, a mesma hipótese de incidência descrita para análise do 

conceito de grupo econômico no ramo trabalhista poderia ser utilizada para a Lei das 

Sociedades por Ações, estando em seu núcleo a ideia de comando único. Portanto, tratar-se-

ia de um conglomerado de sociedades com personalidade jurídica distintas, que se 

organizariam de forma hierarquizada, sob o mesmo centro de controle, para a realização de 

seus objetivos. 

Segundo lição de Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, os grupos econômicos 

podem se dar em relação de coordenação, sob a denominação de consórcios, e também em 

relação de subordinação. Focaremos nossos estudos neste último tipo, já que os consórcios 

são constituídos para a realização de determinado empreendimento, não possuem 

personalidade jurídica e tampouco as empresas que os compõem respondem solidariamente, 

por expressa vedação legal64. 

No capítulo XXI da Lei 6.404/76, artigos 265 a 277, encontram-se regulados os 

grupos econômicos por relação de subordinação. A lei denomina "grupo de sociedades" e 

estabelece formalmente sua constituição mediante convenção na qual se obrigam a combinar 

esforços e recursos para realização de objetivos comuns. 

O artigo 269, II, da Lei de Sociedade Anônima exige que se nomeie, na 

convenção criadora do grupo, a sociedade de comando. O que reforça a ideia de concentração 

diretiva, que regerá o concerto das atividades do grupo. Salientamos, contudo, que o grupo 

econômico pode constituir-se sem as formalidades legais, o que na prática ocorre na maioria 

das vezes, porém os critérios de identificação podem ser considerados os mesmos, para as 

leis societária e trabalhista. 

Como se percebe, pelos mesmos motivos descritos nos itens I e III acima 

narrados – ausência de lei e vedação de analogia para a criação de tributos –, não parece 

possível aplicar a responsabilidade tributária a um conglomerado de sociedades, tendo como 

único fundamento a existência de sociedade única responsável pela direção das demais 

empresas. 

                                                           
64  "Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir 

consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo. 

 § 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições 

previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de 

solidariedade." 
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Registramos que outros Diplomas legais mencionam a figura denominada grupo 

econômico para fins de responsabilidade, sem, no entanto, conceituá-lo ou defini-lo, a 

exemplo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)65 e Lei de Defesa da 

Concorrência (Lei 12529/2011)66. 

A mesma indefinição de grupo econômico é sentida por juristas italianos, que no 

direito falimentar utilizam-se da unidade de gestão econômico-financeira e da pluralidade 

de sociedades para sua caracterização. Nesse sentido: 

O grupo de empresas é um fenômeno, como foi dito, antes de tudo econômico, 

cuja lei não dá uma definição legal inequívoca, ditando a respeito da matéria uma  

esporadica  e parcial disciplina... O conceito fundamental é sempre representado 

pela presença de uma forma dupla : unidade da gestão econômica e financeira e a 

pluralidade da sociedades que se submetem a essa gestão67. 

Pensamos, contudo, não ser possível submeter um grupo de empresas à 

responsabilidade tributária solidária, no direito tributário brasileiro, com fundamento na 

unidade de gestão, por força do disposto no artigo 128 do Código Tributário Nacional, que 

exige a vinculação ao fato jurídico tributário.  

2.2 Grupo econômico no direito tributário 

Confirmando o que dissemos anteriormente, não encontramos lei tributária que 

contemple o conceito de "grupo econômico", apenas mencionando sua existência para fins 

de responsabilidade tributária. É o que ocorre no inciso IX, do art. 30, da Lei 8.212/1993. 

Portanto, teremos que procurar seus contornos na Doutrina e na Jurisprudência que se 

                                                           
65  "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 

estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 

insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 

 […] 

 § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente 

responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código." 
66  "Art. 33. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de grupo econômico, de 

fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à ordem econômica."  
67 Il ragruppamento di societa è fenomeno, como si diceva, prime di tutto economico, di cui ordinamento non 

dà una definizione giuridica univoca, dettando in materia una disciplina esporadica e parziale...Il connotato 

fondamentale è comunque sempre rapresentato dalla presenza de un doppio modo: unitarietà di gestione 

economico-finanziaria e pluralitá  di societá che concorrono a tale gestione. GHIA, Lucio; Piccininni, 

Carlo; Severini, Fausto. Tratatto Dele Procedure Concorsuali. Gli Adempimenti Fiscali. Torino: UTET 

Giuridica, 2012, p. 214. Traduzimos livremente. 
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encontrem em consonância com a Constituição da República e o Código Tributário 

Nacional. 

Observamos, antes de analisar as decisões dos Tribunais e a produção científica 

tributária, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971 de 13.11.09, que assim 

estabelece: "caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem 

sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, 

comercial ou de qualquer outra atividade econômica". 

O disposto pela Receita Federal não atende ao que denominamos lei, porque não 

foi produzida pelo Poder Legislativo. Além do mais, por inexistir legislação tributária que 

conceitue grupo econômico, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971/2009 

não tem fundamento de validade em lei, portanto parece ofender o princípio da legalidade a 

sua aplicação por parte do Fisco. 

Notamos, ainda, que a ideia de comando único está presente na Instrução 

Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971/2009, e não há qualquer ressalva sobre a 

necessidade de vinculação de tais empresas à realização do fato gerador do tributo, o que é 

exigido pelo art. 128 do Código Tributário Nacional. 

Por ser tese do Fisco relativamente nova, não há tantos doutrinadores que tratam 

do tema de forma mais aprofundada. Encontramos diversas manifestações, de caráter 

genérico, em artigos publicados em obras coletivas, sendo possível obter algumas definições 

de grupo econômico expostas pela Doutrina, em regra tomando como base a Lei de 

Sociedade Anônima. 

Paulo de Barros Carvalho68define grupo econômico a partir do art. 265 da Lei 

6.404/76 e expõe os requisitos para a existência da figura jurídica, que, segundo o autor, 

seriam: (i) existência de diversas empresas com personalidade jurídica própria e (ii) tais 

sociedades se encontrarem sob direção, controle ou administração de outra, o que no direito 

empresarial recebe o nome de influência dominante. Nos termos do autor, a definição 

proposta: 

Tem-se grupo econômico de empresas, portanto, quando houver sociedades que, 

mediante acordo firmado entre elas, se comprometem a envidar esforços para a 

concretização de seus objetivos sociais. 

                                                           
68  A figura do grupo econômico de fato e o requisito do controle comum para sua caracterização. In: 

MARTINS, Ives Gandra da Silva (Org.). Grupos Econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015, p. 74. 
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Elidie Palma Bifano69conceitua grupo econômico destacando o exame da 

legislação brasileira. A autora reforça a ideia de controle comum: 

O exame da matéria atinente aos grupos econômicos na lei brasileira 

demonstra que eles se organizam sob duas diferentes condições:  

(i) conjunto de empresas que se relacionam e conectam por elementos de 

fato caracterizados pela existência de uma relação de controle, assim 

entendida como participação societária significativa associada à influência 

na administração das entidades; e (ii) conjunto de empresas, sob controle 

comum, que se vinculam por um contrato formalizado nos termos da lei. 

Fabiana Del Padre Tomé70, guiando-se pelo o art. 265 da Lei 6.404/1976, traz 

conceito com fundamento em interesse comum econômico e afirma o seguinte: 

Tem-se grupo econômico de empresas quando as sociedades, mediante 

acordo firmado entre elas, se comprometem a envidar esforços para a 

concretização de seus objetivos sociais (art. 265 da Lei nº 6.404/76). Há, 

nesse caso, interesse comum quanto aos aspectos econômicos: são 

empresas distintas, com personalidades jurídicas autônomas, mas que são 

economicamente afetadas umas pelas outras. Assim é que o resultado 

econômico de uma, benéfico ou prejudicial, pode trazer implicações 

financeiras para as demais. 

O interesse comum quanto aos aspectos econômicos não parece necessário para 

a existência do conglomerado. Muitas vezes, empresas que possuem o mesmo comando e 

até a mesma participação societária possuem interesses antagônicos, como explicamos linhas 

acima. 

O melhor ângulo a ser analisado na configuração de grupo econômico parece ser 

o comando jurídico único, que se dá por intermédio de órgãos administrativos 

compartilhados ou centro de decisão unificado. Esse não seria o único elemento conformador 

do conceito de conglomerado para fins tributários, como explicaremos mais adiante, ao 

concluir nosso pensamento. 

Enfatizando o controle diretivo e não o objetivo comum, reproduzimos a opinião 

de Wladimir Novaes Martinez71: 

Grupo econômico pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas 

de direito privado, pertencentes às mesmas pessoas, não necessariamente 

em partes iguais ou coincidindo os proprietários, compondo um conjunto 

de interesses econômicos subordinados ao capital. […] O importante, na 

                                                           
69  Ibid., p. 392. 
70  Ibid., p. 617. 
71  Comentários à lei básica da previdência social. Tomo I, 7. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 446. 
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caracterização da reunião dessas empresas, é o comando único, a posse 

de ações ou quotas capazes de controlar a administração, a 

convergência de políticas mercantis, a padronização de procedimentos 

e, se for o caso, mas sem ser exigência, o objetivo comum. 

Portanto, o objetivo ou interesse comum quanto aos aspectos econômicos não é 

necessário para o reconhecimento do conglomerado de sociedades. O importante, de acordo 

com os critérios eleitos pelo autor, com os quais concordamos, seria o comando único, que 

pode se dar pelo controle acionário ou pela propriedade da maioria das cotas sociais. A partir 

disso, caberá ao controlador ou sócio majoritário aprovar a política administrativa da 

sociedade ou eleger administrador sob seu comando. 

Ao analisar as decisões administrativas e judiciais, percebemos que a 

caracterização de grupo econômico também toma como fundamento o disposto nas leis 

trabalhista e de sociedade por ações, sem, contudo, fazer os devidos ajustes para a área 

tributária.  

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) debateu sobre o tema, 

elegendo algumas circunstâncias que poderiam caracterizá-lo. A título de exemplo, trazemos 

a seguinte decisão 72: 

GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão 

sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo 

grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, 

ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria. A 

eventual caracterização do grupo econômico em relação a outras empresas 

não faz presumir que todas de um grupo familiar pertençam ao mesmo 

grupo econômico. A fiscalização tem o ônus de demonstrar a relação de 

direção, controle ou administração, direta ou indiretamente, de outra 

empresa sobre aquela que tenha praticado os fatos geradores de 

contribuições previdenciárias. 

Recurso Voluntário Provido. 

No mesmo sentido, o Poder Judiciário tem se manifestado sobre a figura 

denominada grupo econômico:73 

Quando o grupo se forma sem que exista manifestação expressa nesse 

sentido, ele é identificável por algumas características, como, por exemplo: 

a criação de sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, 

                                                           
72  Processo 17.546.000739/2007. Acórdão 2402.004.466. 4ª Câmara, 2º Turma Ordinária. Relator: 

Conselheiro Júlio César Vieira Gomes. Julgado em 03/12/2014. 
73  Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 4ª Turma, AI 0013928-71.2015.4.03.0000, Rel. Desembargadora 

Federal Mônica Nobre, julgado em 18/11/2015, e-DJF3 Judicial: 11/12/2015. 
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mesmo endereço de atuação; os sócios gerentes de tais sociedades são as 

mesmas pessoas; os patrimônios das sociedades se confundem; ocorrem 

negócios jurídicos simulados entre as sociedades; algumas pessoas 

jurídicas sequer possuem empregados ou desenvolvem atividade ou 

mantém algum patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos, 

muitas vezes não declarados em balanços financeiros. Precedentes. 

Possuíram como sede um mesmo endereço, estando presentes, ademais, 

fortes características de confusão patrimonial. 

Como se percebe, Doutrina e jurisprudência tributária tomam como denominador 

comum o comando único, que em tese seria capaz de caracterizar a existência de grupo econômico.  

Observamos apenas que, no acórdão transcrito, o comando único encontra-se presente, 

mas outras características são levadas em consideração para caracterizar grupo econômico, que 

parecem ilícitas, como a existência de negócios jurídicos simulados entre as sociedades. Em nossa 

opinião, tais critérios não conformam a identidade de um conglomerado de empresas que seriam 

solidariamente responsáveis pelo tributo, mas, sim, a responsabilidade de terceiros, conforme 

analisaremos em capítulo próprio. O que precisa ser demonstrada é a participação dessas 

empresas, sob comando único, na realização do mesmo fato imponível.  

2.3 Nossa definição de grupo econômico 

A partir dos textos analisados na Doutrina Tributária e na jurisprudência, 

percebemos que o conceito de grupo econômico precisa passar por um processo de reflexão. 

Caso contrário, poderá ser aplicado indiscriminadamente, a partir do exposto na CLT e na 

Lei 6.404/1976, tornando-se uma nova modalidade de responsabilidade tributária sem 

amparo no sistema constitucional. 

Em regra, o fundamento legal utilizado pela Fazenda é o artigo 124, I, do CTN. 

Dito de outra forma, a responsabilidade solidária de empresas pertencentes a um grupo que 

possua comando único se justificaria, pela existência de interesse comum na situação que 

constitua a obrigação tributária. Passamos a analisar a natureza jurídica do interesse comum 

apontado pela Fazenda. 
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2.3.1 Natureza jurídica do interesse comum que propicia a caracterização de grupo 

econômico para fins de responsabilidade tributária 

No contexto tributário, verificamos que a Fazenda, em regra, se utiliza desse 

instituto jurídico para preservar e receber o crédito tributário, o que ocorre, em virtude do 

ajuizamento tardio das execuções fiscais74, em afronta ao princípio da eficiência dos atos 

administrativos previsto no art. 37 da Constituição Federal.  

O artigo 174 do Código Tributário Nacional determina o prazo de 05 (cinco) 

anos para a cobrança do crédito tributário contados da data de sua constituição, 

interrompendo-se com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, além de 

outras circunstâncias que por ora não nos interessa abordar75. 

O art. 40 da Lei 6.830/1980, conhecida como Lei de Execuções Fiscais, determina a 

suspensão da execução caso não se encontre o devedor ou bens sobre os quais se possa recair a 

penhora, não correndo o prazo prescricional. Se, em um ano, a situação persistir, o juiz determinará 

o arquivamento da ação, possuindo a Fazenda o prazo de cinco anos para localizar o devedor e bens 

suficientes, caso contrário será decretada a prescrição intercorrente, que culminará com a extinção 

da ação. 

Os cinco anos entre o despacho que determina o arquivamento da ação podem não ser 

suficientes para a Fazenda localizar o devedor e seus bens, em função da alta taxa de moralidade das 

empresas e, ainda, de artifícios utilizados pelos devedores, que, muitas vezes, transferem os ativos 

de suas empresas, prejudicando o recebimento do crédito tributário. Certo é, contudo, que se a 

Fazenda agisse de forma mais célere e condigna com sua estrutura, tais resultados poderiam não 

ocorrer. 

                                                           
74  De acordo com Wladimir Novaes Martinez, as execuções fiscais são ajuizadas tardiamente (Comentários 

à lei básica da previdência social. Tomo I, 7. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 446). Concordamos com a 

assertiva fundamentada que confirma nossa experiência com a advocacia. 
75  "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. 

 Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 

 I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) 

 II - pelo protesto judicial; 

 III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 

 IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor." 
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No campo econômico e social, verificamos a existência de alguns fatores que 

talvez expliquem a taxa de mortalidade das empresas nacionais76: (i) alta carga tributária; 

(ii) falta de capital próprio; (iii) juros elevados pela oferta e tomada de crédito; e (iv) aspectos 

culturais, como a confusão entre o patrimônio da empresa e dos sócios, dentre outras razões 

que propiciam o desaparecimento das empresas, sem deixar bens. Não raro, o esvaziamento 

do ativo é planejado, com a alteração do quadro societário, procedendo-se a retirada dos 

verdadeiros sócios, que formarão nova empresa com os ativos (bens), que, em tese, deveriam 

suportar a dívida fiscal.  

Em alguns casos, a retirada do sócio e dos ativos é feita antes mesmo que a dívida 

exista ou seja ajuizada. Em outros, a nova empresa é constituída em nome de terceiros, 

geralmente, com ligações de parentesco ou de extrema confiança com os verdadeiros 

proprietários, com a intenção de evitar vínculos com a antiga empresa endividada. Estes, no 

entanto, permanecem no comando, como sócios de fato. A criatividade demonstrada é 

ampla, razão pela qual é no campo das provas que se pode verificar a alternativa escolhida. 

O nascimento da obrigação tributária,  em nosso entendimento, se daria na data 

da ocorrência dos fatos imponíveis no campo social e o crédito tributário seria 

posteriormente constituído  pelo contribuinte ou pela autoridade competente77.  

                                                           
76  Segundo pesquisa do SEBRAE, 27% das empresas encerram suas atividades com um ano de existência e 

58% não resistem até o quinto do início de suas atividades (SEBRAE-SP. Doze anos de monitoramento da 

sobrevivência e mortalidade de empresas. São Paulo, ago. 2010. Disponível em: 

<http://www.sebraesp.com.br/arquivos_site/biblioteca/EstudosPesquisas/mortalidade/mortalidade_12_an

os.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2006).  
77  O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Recurso Especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, 

posicionou-se que, em caso de tributos sujeitos à homologação, o prazo prescricional iniciaria na data de 

sua declaração, o que acaba por prorrogar o lapso temporal, em nosso ver, sem fundamento no Código 

Tributário Nacional. "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO 

SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR 

ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE 

RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO 

INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA 

DECLARAÇÃO. 

 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito 

tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada 

(mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em 

que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a 

obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da 

exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 
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Após a constituição do crédito, caso seja ele inadimplido e na ausência de 

impugnação administrativa por parte do contribuinte, haverá a inscrição do débito em dívida 

ativa e o posterior ajuizamento da execução fiscal.  

A partir da data de constituição definitiva do crédito tributário, a Fazenda teria 

o prazo de 5 (cinco) anos, para, com base no art. 50 do Código Civil, requerer em juízo o 

redirecionamento da execução fiscal78, isto é, para incluir no polo passivo o sócio que se 

retirou e transferiu os ativos para outra sociedade, dada a confusão patrimonial existente. O 

mesmo prazo incidira em caso de despacho determinando arquivamento da ação de execução 

fiscal, pela não localização do devedor e de seus bens (art. 40, § 4º da Lei de Execuções 

Fiscais). 

O prazo prescricional de cinco anos contados a partir da constituição definitiva 

do crédito tributário poderá ser interrompido nas situações descritas no art. 174 do Código 

Tributário Nacional, passando a fluir novamente a partir do despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; ou do protesto judicial; ou ainda, após qualquer ato judicial que 

constitua em mora o devedor; e, finalmente, por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

 Em determinados casos, principalmente de grandes devedores, a Fazenda 

consegue se organizar, para, no prazo prescricional, promover a inclusão dos demais sócios 

e das empresas que abrigam os ativos, que, em tese, deveriam suportar o pagamento da 

dívida. Ao conjunto destes devedores (empresas sob comando único e sócios) denominam 

grupo econômico.  

Necessário destacar o elemento, que segundo a Fazenda Nacional, caracterizaria 

o interesse comum na realização do fato imponível e a consequente caracterização de grupo 

econômico: a existência de ilicitudes, como fraudes e simulações.  Segundo Leonardo Nuñez 

                                                           
658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, 

DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e 

AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 

13.06.2005)" (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, 

DJe 21/05/2010). 
78  "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 

couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos 

aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." 
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Campos e Juliana Furtado Costa Araújo79, após analisar trecho do acórdão proferido no 

AgRg no Ag 1.055.860/RS, 1ª Turma, rel. Min. Denise Arruda, DJe 26.03.2009, que cita os 

doutrinadores Kiyoshi Harada e Carlos Jorge Sampaio Costa, asseveram que  

Por este entendimento, o interesse comum está caracterizado quando 

empresas de um mesmo grupo realizem conjuntamente o fato jurídico 

tributário ou atuem com conluio ou fraude. [...] Dado o conluio ou a fraude, 

a realização conjunta do fato gerador estaria presente, afinal o que se teria 

era uma única pessoa jurídica englobando todas as demais. 

A causa da existência do grupo econômico, na visão defendida pelos autores, 

seria a existência de um comando único conjugado a fraudes ou simulações. Isto é, o 

antecedente ou causa de existência de grupo econômico para fins de responsabilidade 

solidária fundamentada no art. 124, I, do CTN, seria um ilícito tributário e penal. 

Poderíamos, assim, enunciar a norma de responsabilidade tributária dos grupos econômicos, 

na visão da Fazenda:  

Hipótese: dado o fato de fraudes80 e simulações praticados por comando único de várias 

sociedades, o que configura interesse comum de grupo econômico; 

Consequência: deve ser a responsabilidade solidária de todas as sociedades e de seus 

administradores pelo crédito tributário em cobrança.  

Em nosso entendimento, esse ponto de vista não é compatível com o Código 

Tributário Nacional. Em seu art. 135, III, preceitua a responsabilidade dos diretores, gerentes 

ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A fraude ou simulação realizada 

pelos administradores ou diretores teria por efeito a responsabilidade pessoal. Logo, o 

                                                           
79  CAMPOS, Leonardo Nuñez; ARAÚJO, Juliana Furtado Costa. Grupo econômico e responsabilidade 

tributária. Análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Tributária e de Finanças 

Públicas, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 23, n. 124, nov./dez. 2015, p. 61-62. 
80  "TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. 

NÃO COMPROVAÇÃO. 

 1. De fato, as alegações da União Federal relativamente às semelhanças dos nomes das empresas, sócios e 

endereços apontam indícios de formação de grupo econômico. 

 2. Porém, como prova de tais alegações, o ente público juntou aos autos somente cópias de consulta ao 

CPF/CNPJ, o que não é suficiente a comprovar a identidade de sócios, endereços das sedes/filiais e objeto 

social das empresas. 

 3. O reconhecimento da existência de grupo econômico exige robustas provas da mencionada fraude 

de que as empresas são, na verdade, a própria GIANNINI SPORTS travestidas de CNPJ's diversos, não 

bastando simples alegações, ainda que convincentes. 

 4. Agravo legal desprovido" (TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, AI 0030854-35.2012.4.03.0000, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 05/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 

DATA: 12/11/2015). 
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resultado de sua constatação seria a constrição dos bens das pessoas arroladas no art. 135 do 

CTN. 

O curioso, é que com a tese de grupo econômico defendida pela Fazenda, 

inclusive novas empresas, constituídas após a realização do fato imponível seriam 

alcançadas pela responsabilidade tributária, por pertencerem ao mesmo grupo econômico, 

em total desalinho com a exigência feita pelo art. 128 do Código Tributário Nacional. 

Pergunta-se: onde estaria o interesse comum na realização do mesmo fato imponível, de 

empresa inexistente? 

Para esclarecer nosso entendimento, vejamos um exemplo de decisão81 que 

reconhece a existência de grupo econômico a partir das fraudes existentes, com base na 

argumentação da Fazenda Pública. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. ART. 124 DO CTN. CARÊNCIA 

RECURSAL E VIOLAÇÃO AO SIGILO FISCAL AFASTADAS. BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS E ARRESTO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 125, III, DO CTN. PRESCRIÇÃO 

AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO 

REGIMENTAL PREJUDICADO. 

[…] 

- Quando o grupo se forma sem que exista manifestação expressa nesse sentido, 

ele é identificável por algumas características, como, por exemplo: a criação de 

sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço de 

atuação; os sócios gerentes de tais sociedades são as mesmas pessoas; os 

patrimônios das sociedades se confundem; ocorrem negócios jurídicos simulados 

entre as sociedades; algumas pessoas jurídicas sequer possuem empregados ou 

desenvolvem atividade ou mantém algum patrimônio, servindo apenas como 

receptoras de recursos, muitas vezes não declarados em balanços financeiros. 

- Existência de fortes indícios de que as empresas pertencentes ao Grupo 

Econômico Arapuã atuam num mesmo ramo comercial ou complementar 

(comércio varejista de produtos diversos, administração de créditos e bens e 

construção), sob uma mesma unidade gerencial, situação caracterizadora de um 

grupo econômico. Ademais, identifica-se a caracterização de "confusão 

patrimonial", "relação de interdependência", "abuso das personalidades jurídicas" 

e "submissão a uma única direção econômica". 

- Indícios de grupo econômico entre as citadas empresas, na medida em que muitas 

são administradas por membros da mesma família, exercem atividades 

empresariais de um mesmo ramo e estão sob o poder central de controle. 

[…] 

Conforme dispõe o art. 135, caput, do CTN, são requisitos para o redirecionamento 

da execução fiscal, a prática de atos com excesso de poderes ou a infração da lei, 

estatuto ou contrato social, revestindo a medida de caráter excepcional. 

- Demonstrada através da documentação acostada a fls. 316/335 a confusão 

patrimonial e a fraude à execução, visto que uma sociedade se localiza em imóvel 

de propriedade da outra, imóveis foram transmitidos de uma sociedade à outra 

                                                           
81  TRF 3ª Região, Quarta Turma, AI 0007368-21.2012.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Mônica 

Nobre, julgado em 18/11/2015, e-DJF3 Judicial 1, data: 07/12/2015. 
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para integralizar capital e depois foram alienados para terceiro mesmo tendo sido 

o processo de execução já se iniciado. 

- Configurada a prática de atos com excesso de poderes e infração ao contrato 

social visto que o patrimônio da sociedade deixou de ser utilizado para atender as 

atividades da mesma e passou a ser dilapidado, sem que fossem realizados os 

procedimentos de dissolução e liquidação de praxe. 

- Reconhecida a formação de grupo econômico, a responsabilidade solidária 

prevista no art. 124 do CTN resta caracterizada, ante o fato das empresas atuarem 

num mesmo ramo comercial ou complementar (comércio varejista de produtos 

diversos, administração de créditos e bens e construção), sob uma mesma unidade 

gerencial. Consoante o art. 125, III, do CTN, um dos efeitos da solidariedade é a 

interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorecendo ou 

prejudicando aos demais. Assim, tem-se que a citação da empresa originária 

interrompeu o curso do lapso prescricional para todos os demais devedores 

solidários. 

Primeiramente, o acórdão faz referência à direção única e ao fato de as empresas 

atuarem no mesmo ramo comercial, além da existência de confusão patrimonial, relação de 

interdependência e abuso de personalidade jurídica. Com essa afirmação, poderíamos 

concluir pela colaboração na realização da hipótese de incidência (art. 128, CTN). Em 

segundo momento, contudo, fundamenta a inclusão das sociedades no polo passivo, com 

base no artigo 135, do CTN, em cujo rol não se encontram empresas formadoras de grupo 

econômico. 

Abrir parêntese aqui é necessário. O inciso III do artigo 135 prevê a 

responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes e representantes de pessoa jurídica de direito 

privado. Portanto, o dispositivo não inclui, tampouco, figura dos sócios quando se tratar de 

pessoas físicas82. Apesar disto, o redirecionamento da execução fiscal é permitido pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) em face do disposto na Súmula nº 43583, que versa sobre 

dissolução irregular da sociedade, o que parece não ter ocorrido pela leitura do acórdão 

citado. Concluído o parêntese, voltamos a confrontar o art. 124 em face do 135 do CTN, em 

caso de formação de grupo econômico. 

São situações distintas, contraditórias e excludentes. O aplicador deve escolher 

entre aplicar o art. 135 ou o 124 do Código Tributário Nacional. O primeiro versa sobre 

responsabilidade pessoal de terceiros, em especial lembramo-nos de seu inciso III, dirigido 

aos diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Tal 

responsabilidade tem como causa a prática de ato ilícito. 

                                                           
82  Nesse sentido é a lição de BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade tributária de terceiros: CTN arts. 134 

e 135. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 131 et seq. Ou ainda, em Grupos Econômicos, p. 259. 
83  "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem 

comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal a sócio gerente. 
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A formação de grupo econômico e a responsabilidade solidária são justificáveis 

pelo interesse comum na realização da hipótese de incidência (art. 124, I, e 128 do CTN). A 

causa da aplicação do dispositivo, portanto, é a colaboração em menor ou maior grau na 

realização do fato gerador em concreto, também denominado fato jurídico tributário. 

Com isso, queremos dizer que as provas podem indicar (i) a existência de fraude, 

(ii) confusão patrimonial e (iii) único comando, (iv) compartilhamento de sede, entre outras 

tantas possibilidades. Porém, cabe ao Fisco escolher se quer responsabilizar pessoalmente 

os sócios, diretores e representantes das pessoas jurídicas ou deseja utilizar essas mesmas 

provas, para alegar que as empresas agiam de forma a propiciar a realização da hipótese de 

incidência que deu origem ao crédito tributário, caracterizando o interesse comum e a 

solidariedade passiva. Uma escolha exclui a outra. 

Portanto, para melhor caracterizar grupo econômico para fins tributários, 

devemos incluir que o interesse comum deve se dar em torno da realização da hipótese de 

incidência do tributo, tratando-se, portanto, de ato lícito. Caso contrário, não se aplica o 

artigo124, I, mas o 135, III, do Código Tributário Nacional. 

Dessa forma, apresentamos a nossa definição de grupo econômico para fins de 

responsabilidade tributária: "Tem-se grupo econômico de empresas para fins de 

responsabilidade tributária, quando várias sociedades com personalidade jurídica própria, 

sob comando único, mediante acordo firmado entre elas, envidam esforços para a realização 

do mesmo fato gerador". 

Poderíamos elucidar a norma da responsabilidade tributária de grupo econômico 

da seguinte maneira: 

Hipótese: dado o fato de várias sociedades possuírem comando único e terem 

participado na realização da hipótese de incidência, o que configura interesse comum; 

Consequência: deve ser a responsabilidade solidária dessas sociedades pelo crédito 

tributário em cobrança.  

Por fim, observamos que não se faz necessária inscrição do conglomerado no 

Registro de Comércio, situação esta que recebe o nome de grupo econômico de fato. Em 

nosso entender, atuam da mesma forma que os grupos econômicos de direito. A diferença 

residiria na submissão ao Registro Comercial. 
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Renovamos a assertiva de que a grande maioria dos grupos econômicos 

existentes no Brasil não operam de forma oficializada, com sua constituição arquivada no 

Registro Comercial, sendo necessária a produção de provas por parte do Fisco que denotem 

a confusão patrimonial e o abuso da personalidade jurídica, o que pode ocasionar a 

caracterização de interesse comum na realização da hipótese de incidência, em caso de dívida 

de origem tributária. 

A jurisprudência tem se utilizado de algumas situações que se repetem para 

estabelecer indícios da existência desse tipo de associação. Vejamos alguns julgados: 

I. A contribuinte pretende, com o seu Recurso Especial, que seja afastado 

o reconhecimento da existência do grupo econômico e, por conseguinte, a 

sua responsabilidade solidária, pelo adimplemento das obrigações 

tributárias devidas pela empresa União Serviços Comerciais S.A., sob o 

argumento de que não fora comprovada a confusão patrimonial e/ou o 

desvio de finalidade, exigidos pelo art. 50 do Código Civil. 

II. A Corte de origem, com lastro no art. 50 do Código Civil, firmou o 

posicionamento de que seria viável a responsabilização solidária das 

empresas integrantes do mesmo grupo econômico pelo pagamento das 

dívidas fiscais, quando comprovado o abuso de personalidade jurídica das 

sociedades. Asseverou, ainda, que, no caso dos autos, a documentação 

colacionada foi hábil a comprovar o abuso da personalidade jurídica 

das sociedades União Serviços Comerciais S.A. (antiga Kohlbach S.A.) 

e Kcel Motores e Fios Ltda. (antiga Kolhbach Condutores Eletrolíticos 

Ltda.), consubstanciado na confusão patrimonial, sobretudo diante da 

constatação de que as sociedades possuíam idêntico quadro societário 

e, além disso, compartilhavam instalações e empregados.84 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA 

CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE NUMERÁRIO. 

GRUPO ECONÔMICO DE FATO. 1- O INSS ajuizou medida cautelar 

fiscal em face de Elite Vigilância e Segurança S/C Ltda e outras 56 pessoas, 

naturais e jurídicas, todas alegadamente pertencentes a um mesmo grupo 

econômico de fato (denominado Grupo ATB). 2- A mencionada medida 

cautelar fiscal foi distribuída por dependência à execução fiscal nº 

98.0554235-1, proposta em face da empresa Ranger's Serviços de 

Higienização Ltda e ainda não garantida por penhora, em razão do insucesso 

das diligências realizadas. Os créditos do INSS em relação a esta empresa 

importam em R$ 27.545.839,16 (isso no ano de 2006). Os débitos das 

empresas do grupo econômico totalizavam aproximadamente R$ 

200.000.000,00. 3- Os indícios da existência de grupo econômico de fato 

sobejam nos autos: harmonização das alterações societárias, a revelar 

que o controle de todas as sociedades que o integram se dá pelas mesmas 

pessoas; identidade de alguns poucos endereços, utilizados como sede 

pela maioria das empresas; confusão patrimonial, demonstrada pela 

transferência de imóveis entre as empresas do grupo, arrematações em 

execuções trabalhistas e oferta de garantia de empréstimos bancários; 

                                                           
84  STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 561.328/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 

06/08/2015, DJe 20/08/2015, grifos nossos. 
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utilização de armas pertencentes a uma das empresas por outra. 4- No 

que toca aos agravantes , a suposta participação no grupo econômico de 

fato é indicada pelos elementos constantes de fls. 191/194 (presença de 

Antônio Thamer Butros e de Cíntia Benetti Thamer Butros na 

composição societária da empresa Escolta Serviços de Vigilância e 

Segurança Ltda; a segunda também na da empresa Escolta Serviços 

Gerais Ltda) e de fls. 200 (James da Silva Azevedo, a partir de 1981, 

começa como empregado das empresas do grupo e, a contar de 1992, 

torna-se sócio de algumas delas). 5- Quanto ao pedido excepcional de 

bloqueio de valores, por intermédio do Sistema Bacenjud, o mesmo encontra 

fundamento no fato de as empresas do grupo, em sua grande maioria, serem 

prestadoras de serviços, não tendo, portanto, bens do ativo fixo em montante 

relevante. 6- As empresas integrantes do grupo econômico de fato são 

solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da legislação 

previdenciária, como prevê o art. 30, IX, da Lei 8212/91, bem como o art. 

124, I e II, do CTN. 7- Há fundamento jurídico para o decreto de 

indisponibilidade de bens do sócio-gerente James Silva de Azevedo, com 

supedâneo no art. 135, III, do CTN. Isso é assim, haja vista que a própria 

existência do grupo econômico de fato, à margem da lei, caracteriza, em tese, 

manobra fraudulenta com vistas ao não recolhimento das contribuições 

sociais devidas aos cofres da Previdência. 8- Agravo de instrumento 

improvido85. 

Portanto, independentemente do mérito e da fundamentação legal, nos exemplos 

acima foram considerados provas de confusão patrimonial o uso comum de instalações, 

mesmo quadro de empregados, oferta de garantia para empréstimos bancários, utilização dos 

mesmos equipamentos e a existência de controle das atividades pelas mesmas pessoas para 

configurar grupo econômico. 

Esses requisitos nos remetem aos aspectos processuais para a constituição 

jurídica do grupo econômico e a consequente aplicação da responsabilidade solidária pelas 

dívidas tributárias, o que será analisado em capítulo próprio. 

2.4 Algumas considerações sobre o termo empresa no direito brasileiro 

O objetivo principal de nossas investigações é estabelecer critérios para a 

responsabilização dos grupos econômicos. Como já tivemos oportunidade de mencionar e 

demonstrar, há uma certa confusão na aplicação do conceito de grupo econômico, quando o 

assunto é responsabilidade tributária, isso porque o simples fato de sua existência não gera 

presunção de interesse comum na realização da hipótese de incidência. 

                                                           
85  TRF-3 - AI: 24994 SP 2006.03.00.024994-4, Relator: JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, Data 

de Julgamento: 25/05/2011, JUDICIÁRIO EM DIA - TURMA Z, grifos nossos. 
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A pergunta que queremos elucidar com esse tópico é sobre a possibilidade de 

pessoa física ser considerada integrante de grupo econômico; para tanto, precisamos 

estabelecer o conceito de empresa. 

2.4.1 Pessoa jurídica 

A pessoa jurídica, criação do direito, pode ser vista como um acervo de normas 

que regulam a comunhão de esforços humanos voltados à potencialização de determinadas 

finalidades, que podem ou não ter intuito de lucro.  

Está regulada no Título II, do Capítulo I, do Código Civil brasileiro, sendo 

reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações86. 

O Código Civil, art. 45, determina que a existência legal das pessoas jurídicas 

de direito privado se inicia com o registro em órgão competente de seus atos constitutivos. 

Veicula os requisitos para seu nascimento: (i) ato constitutivo (estatuto ou contrato social) e 

(ii) registro desses atos no órgão competente. A legislação civil prescreve, ainda, o conteúdo 

mínimo de seu contrato social ou estatuto, que deve conter, entre outras coisas, a finalidade 

do ente jurídico, seus sócios, órgão administrativo e a existência ou não de responsabilidade 

subsidiária dos sócios pelas obrigações assumidas pela empresa.87
 

A interpretação do artigo 46 do Código Civil confirma a tese de que a pessoa 

jurídica é ente distinto da pessoa física, na medida em que possui atos próprios para formação 

e extinção, previsão de órgãos de administração, patrimônio próprio, podendo os sócios ser 

responsabilizados subsidiariamente pelas obrigações sociais. É o chamado princípio da 

autonomia jurídica. 

                                                           
86  NEGRÃO, Theotônio; GOUVEIA, José Roberto (Orgs.). Código Civil e legislação civil em vigor. 22. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 46. 
87  "Dispõe o legislador no art. 46, do Código Civil, que o registro declarará: 

 I – a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver: 

 II – o nome e a individualização dos fundadores e instituidores, e dos diretores; 

 III – o modo pelo qual se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

 IV – se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo; 

 V – se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais; 

 VI – as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino de seu patrimônio." 
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2.4.2 Princípio da autonomia da pessoa jurídica 

A pessoa jurídica corresponderia a um grupamento de pessoas físicas, ou mesmo 

pessoas jurídicas, que se reúnem para realizar determinados fins, com regime jurídico e 

patrimônio próprios dessa espécie de pessoa. São entidades autônomas que com seus sócios 

ou acionistas não se confundem. Na lição de Caio Mário da Silva Pereira, são características 

da pessoa jurídica88: 

Sua vontade é distinta da vontade individual dos membros componentes; 

seu patrimônio, constituído pela afetação de bens, ou pelos esforços dos 

criadores associados, é diverso do patrimônio de uns e de outros; sua 

capacidade, limitada à consecução de seus fins pelo fenômeno da 

especialização, é admitida pelo direito positivo. E, diante de todos os 

fatores de sua autonomização, o jurista e o ordenamento legal não podem 

fugir da verdade inafastável: as pessoas jurídicas existem no mundo do 

direito como seres dotados de vida própria, de uma vida real. 

A autonomia patrimonial é princípio que se depreende do direito positivo, 

estando fundamentado em disposições do Código Civil já citadas e também em decisões 

judiciais89: 

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica – disregard 

doctrine –, conquanto encontre amparo no direito positivo brasileiro (art. 

2º da Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 28 do Código de Defesa do 

Consumidor, art. 4º da Lei n. 9.605/98, art. 50 do CC/02, dentre outros), 

deve ser aplicada com cautela, diante da previsão de autonomia e existência 

de patrimônios distintos entre as pessoas físicas e jurídicas. 

2. A jurisprudência da Corte, em regra, dispensa ação autônoma para se 

levantar o véu da pessoa jurídica, mas somente em casos de abuso de 

direito – cujo delineamento conceitual encontra-se no art. 187 do CC/02 –

, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é que se permite tal 

providência. Adota-se, assim, a "teoria maior" acerca da desconsideração 

da personalidade jurídica, a qual exige a configuração objetiva de tais 

requisitos para sua configuração. 

A distinção entre pessoa física e jurídica é notória. Poderão existir interesses 

conflitantes, isto é, sócios podem ser devedores com relação à pessoa jurídica, em 

circunstâncias variadas, como a não disponibilização do montante devido para a 

integralização do capital social. Situação contraditória ocorrerá quando o sócio for credor da 

                                                           
88  Instituições de Direito Civil. v. I, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 195. 
89  STJ, Recurso Especial 693.235/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

17/11/2009, DJe 30/11/2009. 



69 

 

pessoa jurídica, em casos como empréstimos para formação de capital de giro, ou a cessão 

de bens pessoais para o pagamento de dívidas da empresa. José Xavier Carvalho de 

Mendonça90 destaca a autonomia patrimonial e a possibilidade de interesses conflitantes da 

seguinte forma: 

As sociedades comerciais entram, também, em relações com os próprios 

sócios, surgindo muitas vezes conflitos entre elas e seus membros, o que 

supõe necessariamente a existência de duas pessoas. O sócio pode ser 

credor da sociedade; comprar bens sociais e vender ou ceder à sociedade 

bens próprios. A sociedade pode obrigar o sócio a entrar com a quota 

prometida ou o valor da ação de que é titular, pode vender as ações por 

conta e risco do acionista; pode impedir que o sócio, desde de que se não 

trate de sociedade anônima, se substitua por terceiro não sócio a seu 

arbítrio. A sociedade cooperativa contrata quase exclusivamente com os 

associados. De outro lado, o sócio tem direito de haver da sociedade a parte 

dos lucros que lhe cabe em virtude do contrato social, tem o direito de 

examinar os livros, etc. 

Portanto, a pessoa jurídica é ente titular de direitos e deveres e assume a 

execução de suas obrigações. As decisões que orientam seu agir são do próprio ente, por 

intermédio de órgão, diretoria, presidente ou administrador. A pessoa física somente atua 

enquanto órgão ou instância de decisão da sociedade, não exercendo vontade pessoal, mas 

da própria empresa. 

Os grupos econômicos possuem direção de uma única empresa, e somente essas 

empresas, quando tiverem colaborado para a realização da hipótese de incidência, 

demonstrando interesse comum, podem ser solidariamente responsabilizadas. Diretores e 

administradores e mesmo sócios, em caso de dissolução irregular de sociedades, na atual 

visão do STJ, são terceiros e respondem pessoalmente com seus bens. 

2.4.3 Empresa 

O termo empresa precisa ser examinado neste trabalho, na medida em que 

podem surgir dúvidas importantes na aplicação do direito, ocasionando a confusão entre a 

responsabilidade de pessoa física e jurídica, a exemplo do que dispunha o artigo 13 da Lei 

8.620/93, que previa a responsabilidade pessoal e solidária dos sócios de empresa limitada, 

                                                           
90  Tratado de Direito Comercial. v. 3. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958, p. 85-86. 
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com relação aos débitos para com a Seguridade Social, julgado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral91.  

No artigo 966 do Código Civil, encontra-se assim disposto:  

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens 

ou de serviços. 

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o 

concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão 

constituir elemento de empresa. 

Parece-nos apropriado, a partir da leitura do artigo de lei, inferir conceito de 

empresa. Rubens Requião92, em lições sobre o tema, afirma tratar-se de um organismo 

econômico, isto é, "se assenta em uma organização fundada em princípios técnicos e leis 

econômicas". Representaria a expressão da atividade do empresário visando geração de 

riquezas e lucro. As empresas, por exigência legal, possuem finalidades descritas em seu 

contrato social, razão de ser da constituição do organismo93.  

A finalidade da empresa merece ser ressaltada, uma vez que o interesse comum 

na realização da hipótese de incidência pode ser aferido pela desconsideração da 

personalidade jurídica requerida pelo Fisco e deferida por um juiz, nos termos do art. 50 do 

Código Civil, em razão de abuso da personalidade, caracterizada pelo desvio de fins e 

confusão patrimonial.  

A atividade de empresa poderá ser desempenhada por pessoa jurídica ou pessoa 

física, desde que esta não pratique profissão intelectual, de natureza científica, literária ou 

artística, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, de acordo com o 

parágrafo único do art. 966 do Código Civil. Dito de outro modo, a atividade da pessoa física 

para ser considerada empresarial deve ser pautada em uma organização que não dependa 

                                                           
91  RE 562276, Relatora: Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, Repercussão Geral- DJe-

027 de 09-02-2011. Vejamos trecho da Ementa: "O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de 

inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os 

patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da 

personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica ir razoabilidade e inibe a 

iniciativa privada, afrontando os arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a 

inconstitucionalidade 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." 
92  Curso de Direito Comercial. v. 1, 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 48-49. 
93  "Art. 46. O registro declarará: 

 I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver; […]". 
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exclusivamente de seu nome, mas de outros elementos que denotam organização necessária 

para a produção de seu serviço. 

Imaginemos um jurista que desenvolve atividade acadêmica de renome e 

comprovadamente influencia, por seus argumentos, a jurisprudência. Em virtude de sua 

especialidade, investe adquirindo imóvel imponente em bairro luxuoso, no qual abrigará um 

escritório de advocacia que pretende atuar junto a grandes empresas proferindo pareceres e 

representando seus clientes em processos judiciais e administrativos, mediante o pagamento 

de honorários compatíveis. Equipa-o com móveis suntuosos, biblioteca com vários clássicos 

ladeados por publicações próprias e auditório, símbolos de seu sucesso advindo da mestria 

no lidar com o saber jurídico, implanta potente sistema informatizado de controle processual 

e contrata auxiliares qualificados. 

O jurista imaginado em nosso exemplo não constitui pessoa jurídica. Contudo, 

o exercício da profissão pelo fictício advogado e doutrinador constituem elemento de 

empresa, como se fosse sua marca, seu diferencial no mercado, que abre portas para os 

negócios. Mas, para que o serviço seja prestado, todos os outros elementos de empresa 

entram em ação. Em decorrência, sua atividade é empresarial e preenche os requisitos de 

empresário do art. 966 do Código Civil. 

Portanto, em nosso ver, tão somente as empresas podem ser integrantes de 

grupos econômicos e responder solidariamente pela dívida decorrente no interesse comum 

em determinado fato imponível. Isso não implica na conclusão que pessoas físicas que atuem 

informalmente como empresa não possam ser incluídas nessa classe, mas o serão pela 

atividade, e não pelo fato de terem sido sócias ou administradoras de sociedades devedoras 

de tributo. A responsabilidade, nesse caso, será de terceiros (art. 135, III, CTN), e não de 

grupo econômico. 

Por fim, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos não preenchem o conceito ou 

noção de empresa porque sua prática não é econômica no sentido de não almejar o lucro. 

Mas, em caso de abuso de personalidade, podem integrá-lo, inclusive com a perda de 

eventual imunidade ou isenção.  
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3 SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA  

Após as reflexões feitas no capítulo anterior, no qual definimos os contornos da 

figura denominada grupo econômico para fins de responsabilidade tributária, passamos a 

tratar da sujeição passiva e suas espécies. A importância desse tema para o trabalho que 

realizamos é o seguinte: 

(i) localizar a sujeição passiva na norma jurídica que institui o tributo; 

(ii)  estabelecer a diferença entre a norma que institui o tributo e a norma da 

responsabilidade; 

(iii)  identificar a posição ocupada pelos grupos econômicos, baseados em nossa 

definição já exposta. 

3.1 Regra-matriz de incidência tributária: a estrutura mínima da norma jurídica que 

institui o tributo  

O legislador infraconstitucional da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios exercerá sua competência designada pela Carta da República criando leis, em 

geral ordinárias94, com a finalidade de instituir tributos. Para realizar seu desiderato é 

necessário estabelecer determinados elementos que propiciarão efetividade mínima ao 

comando.  

O destinatário da norma, isto é, o aplicador do direito, seja ele autoridade 

administrativa, Poder Judiciário ou particular, deve estar ciente de quais condutas praticadas, 

em determinado espaço e tempo, podem gerar a exigência de que se pague tributo, bem como 

qual a dimensão quantitativa e possíveis sujeitos passivos.  

Observamos que a sujeição ativa foi disposta pelo Constituinte ao determinar a 

competência dos entes políticos para a instituição dos tributos. Além disso, as condutas 

possíveis também estão delineadas pela conjugação das normas de competência e dos limites 

principiológicos, o mesmo ocorrendo com a base de cálculo e alíquota. Contudo, as leis que 

                                                           
94 A necessidade de Lei Complementar para a criação de tributo encontra-se expressamente na Constituição da 

República, a exemplo dos Empréstimos Compulsórios previstos do art. 148. 
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introduzem o tributo, resultado do exercício da competência por cada ente político, tornam 

a dicção constitucional expressamente definida, para fins de sua aplicação. 

Sobre tais leis, aplica-se a "regra-matriz de incidência tributária", com a 

finalidade de se obter a norma padrão, isto é, o mínimo necessário para se compreender os 

comandos esparsos na legislação e aplicá-los aos fatos nela previstos. 

A regra-matriz de incidência tributária95, criação da Doutrina tributária de 

referência no país, aperfeiçoada ao longo dos anos, por vários autores, consiste em uma 

técnica de interpretação que permite ao operador do direito organizar seu raciocínio, através 

do preenchimento de critérios lógico-estruturais.  

Os comandos que instituem os tributos podem apresentar-se de forma esparsa, 

em uma ou várias leis, o que dificulta a interpretação e aplicação do direito. A técnica 

presente na regra-matriz permite reuni-los, qualificando-os a partir de aspectos ou critérios 

minimamente necessários para promover a incidência tributária. 

É um modelo, portanto, que contém o mínimo necessário para regular uma 

conduta e parece bastante eficaz para fins de compreensão da estrutura da norma jurídica 

que institui o tributo, favorecendo a aplicação do direito.  

3.2 Alguns esclarecimentos preliminares sobre a constituição do crédito tributário 

O exercício da competência tributária se dá a partir dos comandos 

constitucionais, que a entregam ao legislador infraconstitucional do ente tributante, já 

limitada pelos princípios, dentre eles o da legalidade. 

Após editada a lei, faz-se necessária sua aplicação pelas autoridades 

competentes, com o objetivo de constituir o crédito tributário. Em linhas gerais, outras 

normas são editadas pelo Executivo, para que a concretização dos comandos previstos em 

lei ocorra e permita a cobrança do tributo, como as Instruções Normativas e Portarias. Para 

fins de exposição didática, não teceremos maiores comentários sobre essa cadeia de normas 

e passaremos a abordar diretamente o lançamento tributário. 

                                                           
95  Paulo de Barros Carvalho leciona que "a esquematização formal da regra-matriz de incidência têm-se 

mostrado um utilíssimo instrumento científico, de extraordinária fertilidade e riqueza para a identificação 

e conhecimento aprofundado da unidade irredutível que define a fenomenologia básica da imposição 

tributária" (Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 413). 
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3.2.1 O ato administrativo do lançamento 

O Código Tributário Nacional, nos termos do art. 142, prevê o lançamento 

tributário, como o procedimento administrativo que culmina com o ato praticado pela 

autoridade competente, capaz de constituir o crédito tributário. Em seus termos: 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível. 

O lançamento é um ato juridicamente relevante e, portanto, necessariamente 

produz efeitos de direito, ao estabelecer relações concretas entre o Fisco e o contribuinte, em 

torno da obrigação de pagar um tributo. Por envolver o ente tributante, caracteriza-se por ser 

um ato administrativo, conceituado na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello96 como 

"declaração do Estado [...] no exercício das prerrogativas públicas, manifestada mediante 

providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a 

controle de legitimidade por órgão jurisdicional". 

O termo lançamento é polissêmico e pode tanto se referir a um procedimento, 

isto é, um caminho a ser percorrido pela autoridade, tornando concretas as previsões 

normativas, ou a um ato, que seria o produto final do procedimento. Todavia, ao estudar o 

tema, como bem leciona Misabel Derzi97, devemos fazer uma opção, demarcando nosso uso, 

na medida em que procedimento e ato administrativo são conceitos distintos, assim como o 

são processo e sentença, para o direito processual. 

Faremos a opção por conceituar o lançamento como ato administrativo, por 

parecer que nem todo lançamento passa pela instauração de um procedimento administrativo 

prévio, já que a Administração pode estar em posse de todos os dados necessários para a 

prática do lançamento tributário.  

Porém, para o tema que abraçamos, necessitaremos estudar o procedimento 

administrativo que culmina no ato de lançamento. Isso porque, em nossa opinião, seria o 

                                                           
96  Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 385. 
97  Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. Rio de Janeiro: Forense, 

2015, p. 1187. 
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melhor momento para constatar o interesse comum na realização da hipótese de incidência, 

que pode resultar na responsabilidade solidária das empresas que compõem grupo 

econômico, tornando mais seguro o recebimento do crédito constituído. Dada a importância 

do procedimento para nossos objetivos, trataremos o assunto em capítulo próprio, logo após 

concluir qual a espécie de responsabilidade tributária dos grupos econômicos. 

De acordo com as notas de Bandeira de Mello, transcritas linhas acima, o 

lançamento dá cumprimento à lei. Configura-se como ato administrativo vinculado e 

obrigatório, assertiva confirmada pelo art. 3º do CTN, que determina ser o tributo instituído 

em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada.  

Portanto, o lançamento é um ato administrativo, que pode ou não ser precedido 

de um procedimento formal, responsável por apurar e declarar a ocorrência do fato 

imponível, realizado no mundo fenomênico, e poderá culminar com a constituição do crédito 

tributário para o direito, o que depende de aplicação pelo sujeito competente.  

Neste ponto, cabe salientar a tradicional polêmica existente entre os tributaristas, 

sobre a natureza do lançamento (declaratório ou constitutivo). 

3.2.2 A natureza jurídica do ato administrativo de lançamento 

Paulo de Barros Carvalho98 considera constitutiva a natureza jurídica do 

lançamento, por verter luzes a seu papel de criação de relações jurídicas novas para o direito. 

Contudo, parece-nos que admite também uma proporção declaratória99, apesar de se manter 

firme no aspecto constitutivo: 

Meditemos sobre a construção desse segmento de linguagem. Seu 

conteúdo semântico será o relato de um evento do passado, devidamente 

concretizado no tempo e no espaço. Dizendo de outro modo, o enunciado 

de que tratamos declara ter ocorrido uma alteração no plano físico-social. 

Nesse sentido, vale dizer que o fato jurídico tributário tem caráter 

declaratório. Aí está o motivo pelo qual se aplica ao fato a legislação em 

vigor no momento em que o evento ocorreu. Entretanto, não podemos 

esquecer que o relato do acontecimento pretérito é exatamente o modo 

como se constitui o fato, como essa entidade aparece e é recebida no recinto 

do direito, o que nos autoriza a proclamá-la como constitutivo do evento, 

que sem esse relato, quedaria à margem do universo jurídico [...]. 

Retenhamos esses dois aspectos: o enunciado do antecedente da norma 

                                                           
98  Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 462. 
99  Ibid., p. 474, grifos nossos. 
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individual e concreta que analisamos se constitui como fato ao 

descrever o evento. 

A posição do autor citado nos parece coerente com as premissas que adota ao 

considerar que a obrigação e o crédito tributário nascem no mesmo instante, exatamente 

quando são constituídos em linguagem competente pela autoridade administrativa. 

Aliomar Baleeiro100, ao posicionar-se pela natureza declaratória do lançamento, 

assim se manifesta: 

O CTN pode induzir em equívoco quem lê na testa do Capítulo II do Título 

III a rubrica 'Constituição do Crédito Tributário' e, no art. 142: 'Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 

tributário...'. Constituir o crédito tributário e não a obrigação tributária 

principal. Daí não decorre que o legislador brasileiro haja reconhecido 

caráter constitutivo, e não declaratório, ao lançamento. O disposto nos arts. 

143 e 144 do CTN evidencia que ele próprio atribui ao lançamento efeitos 

de ato declaratório. […] A noção de ato constitutivo se avizinha do 

conceito do art. 81 do CC; é todo ato lícito que tem por fim imediato 

adquirir, modificar ou extinguir direito. Realizados esses fins, os de criar, 

alterar ou abolir uma situação jurídica, constituindo-a, ele se projeta de 

sua data em diante, para o futuro (ex nunc). Já o ato declaratório não 

cria, não extingue, nem altera um direito. Ele apenas determina, faz certo, 

apura, ou reconhece um direito preexistente, espancando dúvidas e 

incertezas. Seus efeitos recuam até a data do ato ou fato por ele 

declarado ou reconhecido (ex tunc). […] Daí a importância prática de 

estabelecer a natureza jurídica do lançamento, porque seus efeitos 

seriam diversos se fosse constitutivo, e não declaratório. 

Primeiramente, observamos que para os efeitos da aplicação da lei tributária não 

encontramos relevância na discussão doutrinária, já que ambas as correntes admitem que a 

lei a ser aplicada é a do momento da ocorrência do fato imponível, na linguagem de Geraldo 

Ataliba, ou do evento, conforme lições de Barros Carvalho.  

Porém, do ponto de vista doutrinário, o conhecimento e a meditação sobre as 

diferentes posições defendidas pela Doutrina, ao longo de sua tradição, é fundamental, em 

vista do intenso diálogo que desenvolve com o direito positivo e seu papel formador de uma 

comunidade jurídica, que abordamos no primeiro capítulo deste trabalho. 

Nesse sentido, algo há de se observar: o direito, na concepção de Lourival 

Vilanova, com a qual concordamos, a tudo potencialmente regula, já que, em sua estrutura 

                                                           
100  Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015, p. 1186, grifos nossos. 
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lógica, as condutas são permitidas, proibidas e obrigatórias101. O termo potencialmente, em 

nossa opinião, quer explicar que nem todas as condutas estão efetivamente positivadas no 

ordenamento, mas podem ser valoradas como proibidas, permitidas e obrigatórias pela 

autoridade competente, a partir da aplicação dos princípios presentes na Constituição 

Federal. 

O fato de circular mercadorias implica no nascimento da obrigação de pagar 

ICMS, por exemplo, porque há uma norma no sistema que assim o obriga, alcançando esse 

fato. Haverá a incidência da norma abstrata, pois, repetimos, o direito é um sistema de 

normas que a tudo potencialmente regula. Porém, sua aplicação é de outra ordem, porque 

depende de um ato do sujeito competente. 

Em nossa opinião, o lançamento declara a incidência da norma geral a 

determinado fato imponível, o que implica no campo tributário, em existência da obrigação 

de pagar tributo. No momento seguinte, o da aplicação, constituir-se-á o crédito tributário. 

Explicamos os motivos teóricos que estão por trás desse raciocínio: 

(i)  O sistema jurídico a tudo potencialmente regula. Com a assertiva, não 

queremos afirmar a existência de literalidade evidente em uma hipótese de 

incidência, que preveja todos os comportamentos, ainda mais se 

considerarmos a complexidade de nossos tempos.  

Parece que o ordenamento traz consigo abertura semântica, que permite sua 

atualização histórica, pela aplicação dos princípios presentes na Constituição Federal. Isto é, 

muito embora não exista norma geral e abstrata, que trate de questão específica, poderá haver 

a incidência de princípios constitucionais, que regularão o tema, permitindo a conduta102. 

Outros fatos imponíveis, há muito conhecidos e regulados pelo ordenamento jurídico, como 

é o caso de circular mercadorias, já são alcançados pelo sistema e recebem a incidência da 

norma geral e abstrata. 

                                                           
101  Lourival Vilanova assim se manifesta: "Essa pretensão de exaustividade com que o sistema abrangeria 

qualquer conduta possível, sendo completo, porque nenhuma conduta restaria deonticamente neutra, 

decorreria do ser mesmo do deôntico, da estrutura lógica e ontológica do direito. O universo-da-conduta, 

que é ocorrência tempo-espacial, está, face a um sistema de normas, com seu âmbito-de-validade temporal 

e espacial, suficientemente repartido em conduta obrigatória, em conduta proibida ou vedada e em conduta 

permitida" (Estruturas Lógicas e o Sistema de Direito Positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p. 204). 
102  Nesse sentido a ADI 4277, que, muito embora não trate de tema tributário, exemplifica bem o que queremos 

expressar, na medida em que teve como resultado a permissão de união estável entre casais homoafetivos, 

sem que houvesse permissão expressa na legislação de regência. 
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(ii)  Portanto, haverá a incidência de norma geral e abstrata no momento em que 

ocorreu o fato imponível, porque o sistema jurídico já o regula, de modo que 

é possível decidir sobre o caso. Posteriormente, a autoridade estaria 

aplicando a norma geral e abstrata, o que prepara o caminho para a 

coercibilidade, característica do direito. 

(iii)  Se o direito será aplicado ou não, é uma contingência da ordem da eficácia 

jurídica. Parece que houve momentos em que a sonegação de tributos foi 

maior. Um dos motivos pode ter sido a ausência de estrutura de controle 

pelo Fisco, o que não implica que a obrigação não tenha ocorrido. De fato, 

o direito deixou de ser aplicado.  

(iv)  Na Lógica Clássica, que serviu de base para o argumento de que a toda 

obrigação corresponde um crédito103 e que ambos nascem no mesmo 

momento, tornadas incidência e aplicação figuras idênticas, não se 

considera o tempo104. Portanto, o chamado juízo hipotético-condicional105 

fica mantido em qualquer vertente, tanto a que considera a incidência 

anterior à aplicação, como a que propugna pela coincidência de ambas.  

Em nossa opinião, tal juízo será preenchido no momento da aplicação, fato que 

ocorre posteriormente à incidência da norma que gera automática e infalivelmente a 

obrigação, nos seguintes termos: "Dado o fato de circular mercadoria, então nasce o dever 

de pagar ao Estado o valor do ICMS". A obrigação legal de pagar o tributo se torna eficaz 

com o lançamento, e o tempo não importa para preencher esquemas lógico-aléticos. 

O artigo 142 do Código Tributário Nacional prevê o lançamento como atividade 

privativa da autoridade administrativa. Esta verificará a ocorrência do fato imponível da 

obrigação correspondente, determinará a matéria tributável, calculará o montante do tributo 

                                                           
103  A título de exemplo ver Direito Tributário: linguagem e método. 4. ed. São Paulo, Noeses, 2011, p. 497. 
104  "Não se pode confundir o plano das relações lógicas com o das relações objetivas. A relação entre o 

antecedente e o consequente numa proposição implicacional (hipotética) não se confunde com a relação 

fática de causa/efeito, ou meio/fim. O antecedente é mera posição funcional de uma proposição, 

relativamente à outra proposição. Em linguagem clássica: 'Se Q é R, então S é P'. O ser antecedente de uma 

proposição condicionante é uma questão sintática: é a posição ou o tópico funcional de 'Q é R' em relação 

com S e P', mediante a relação implicacional 'Se...então'. Igualmente, nenhum sentido temporal tem que 

uma proposição preceda a outra, que é sucessiva (Escritos jurídicos e filosóficos. v. 2. São Paulo: Axis 

Mundi; IBET, 2003, p. 162). 
105  "se...então". Em linguagem formalizada ou Lógica: D(H→C), onde se lê "Uma hipótese deve implicar 

deonticamente uma consequência", como no exemplo acima, sobre circular mercadorias. Na proposição 

"C", ou consequente, teremos a relação jurídica entre sujeito ativo e passivo em torno de uma obrigação 

tributária. Do ponto de vista do sujeito ativo, haverá o crédito, e do sujeito passivo, o débito. 
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devido, identificará o sujeito passivo e, sendo caso, proporá aplicação da penalidade cabível. 

Esse dispositivo é a base dos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, que se dá no Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de competência dos Estados e 

Distrito Federal e no Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU), de 

competência dos Municípios. 

Na atualidade, porém, a maioria dos tributos submete-se ao lançamento por 

homologação, previsto no artigo 150 do Código Tributário Nacional. Nesta modalidade de 

lançamento, o contribuinte declara e constitui o crédito tributário, efetuando o pagamento 

antecipado, que posteriormente será homologado pela autoridade competente. 

O lançamento efetuado pelas autoridades administrativas em sua atividade de 

fiscalização, que particularmente nos interessa por considerarmos ser esse o momento ideal 

de apuração do interesse na realização do fato gerador, encontra seu fundamento no art. 149 

do CTN e será devidamente analisado ao estudarmos o lançamento como procedimento. 

Traçadas as principais características do lançamento tributário, passamos a 

abordar os critérios da regra-matriz de incidência tributária. 

3.3  Os critérios da regra-matriz de incidência tributária 

A regra-matriz de incidência tributária revela a estrutura de uma norma geral e 

abstrata. Significa dizer que seu comando obriga a todos que nele se enquadrem, daí sua 

generalidade. Trata-se de um modelo ou estrutura que traz os aspectos básicos, responsáveis 

por dar contorno a um determinado tributo. Por isso, abstrata. Incidirá toda as vezes que 

ocorrer o fato imponível. Já a aplicação, conforme explicamos linhas acima, dependerá de 

um ato do sujeito competente, denominado lançamento. 

No campo do social, o sujeito competente para realizar o lançamento tributário 

averiguará a incidência de tais critérios ou aspectos da regra. Existindo o encaixe perfeito, 

denominado de subsunção, entre os fatos e os aspectos que compõem a regra-matriz de 

determinado tributo, aplicará o direito, fazendo surgir a norma individual e concreta. 

"Individual" porque veicula sujeito ativo e sujeito passivo, já determinados, assim como o 

valor devido. "Concreta" porque a situação passível de ser tributada já ocorreu, tornando-se 

fato jurídico ou fato imponível.  
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Portanto, a regra-matriz de incidência tributária é uma previsão, um modelo, 

também denominado de norma padrão ou hipótese de incidência, e não deve ser confundida 

com a situação concreta, tratada por fato imponível ou fato jurídico tributário. 

Na Doutrina brasileira de tempos atrás, que deu origem ao Código Tributário 

Nacional, havia uma certa confusão terminológica com a expressão fato gerador, que ora se 

referia à norma geral e abstrata e ora ao fato imponível. Claro que o contexto em que o termo 

estaria sendo usado auxiliava na compreensão do comando. Porém, em termos científicos, 

devemos procurar eliminar o máximo possível a ambiguidade do discurso. 

Relembremos a lição de Geraldo Ataliba106, ao criticar a doutrina tradicional no 

Brasil, acostumada a designar por fato gerador, tanto a previsão legal, como o fato concreto: 

Não é possível desenvolver trabalho científico sem o emprego de um 

vocabulário técnico rigoroso, objetivo e unívoco. Por isso parece errado 

designar tanto a previsão legal de um fato, quanto ele próprio, pelo mesmo 

termo (fato gerador). Tal é a razão que sempre distinguimos estas duas 

coisas, denominando "hipótese de incidência" ao conceito legal (descrição 

legal, hipotética, de um fato, estado de fato ou conjunto de circunstâncias 

de fato) e "fato imponível" ao fato efetivamente acontecido, num 

determinado tempo e lugar, configurando rigorosamente a hipótese de 

incidência. 

Observando a regra-matriz em sua composição interna, verificamos que, para 

derivar em fato imponível, situação tributada, concreta, própria e definida, o modelo teórico 

de que falamos visa responder às seguintes indagações: 

(i) Qual ação praticada faria desencadear a incidência de determinado tributo? 

(ii )  Em qual tempo tal ação deve ocorrer? 

(iii) Em qual local deve ser praticada? 

(iv) Qual o ente pode instituir e cobrar o tributo? 

(v) Quem deve pagá-lo? 

(vi) Qual o valor a ser pago? 

Respondendo a tais indagações, teremos a norma padrão que retrata a incidência 

de determinado tributo. Para ser eficaz, a regra-matriz precisará do auxílio de outras normas, 

que em torno dela gravitam, como as que veiculam a espécie de lançamento, as obrigações 

                                                           
106  Hipótese de Incidência Tributária. 6. ed., 5. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 54. 
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acessórias, data de pagamento e demais circunstâncias que tornarão possível a concreção do 

tributo. Porém, com ela, temos uma simplificação, uma espécie de esquema que torna mais 

segura a interpretação da extensa legislação tributária. 

Em linhas gerais, a regra-matriz de incidência tributária é formada por uma 

hipótese que implica uma consequência. A hipótese versa sobre um comportamento ou 

situação de possível ocorrência, que denote sinal de capacidade contributiva.  

Dito de outra forma, o legislador tributário valora determinada situação ou 

comportamento como capaz de transferir alguma riqueza do particular para os cofres 

públicos. Assim, por exemplo, a hipótese de ser proprietário de imóvel em território urbano 

revela alguma capacidade contributiva. Por isso, o legislador vincula a ela uma 

consequência: a de pagar ao município o correspondente a 3% sobre seu valor venal, a título 

de imposto.  

Para fins didáticos, é possível separar os critérios que compõem a hipótese e, 

também, o consequente da regra-matriz. O procedimento é adotado apenas para fins de 

análise, o que confere maior precisão ao aplicador do direito tributário, ressalvando-se, 

contudo, que a implicação de ambos é que permite compreendermos a estrutura da norma 

que institui o tributo. 

3.3.1  Os critérios da hipótese de incidência 

A hipótese de incidência é formada por três aspectos ou critérios: material, 

temporal e espacial. O primeiro deles – critério material –, conota uma ação composta por 

um verbo transitivo acompanhado de um complemento. O fato de versar sobre uma ação 

implica na presença de um sujeito. Por isso, há autores que inserem o critério subjetivo na 

própria hipótese de incidência.  

Geraldo Ataliba107, por exemplo, reunia na hipótese de incidência os aspectos 

pessoal, material, temporal e espacial, por pensar da seguinte forma: 

São, pois, aspectos da hipótese de incidência as qualidades que esta tem de 

determinar hipoteticamente os sujeitos da obrigação tributária, bem como 

se conteúdo substancial, local e momento do nascimento. Daí designarmos 

                                                           
107  Hipótese de Incidência Tributária. 6. ed., 5. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 78. 
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os aspectos essenciais da hipótese de incidência tributária por: a) aspecto 

pessoal; b) aspecto material; c) aspecto temporal; e d) aspecto espacial. 

Em nossa opinião, ambas as possibilidades são igualmente válidas. O importante 

é que, para saber o mínimo necessário para a instituição de um tributo, precisaremos de um 

critério subjetivo, que tanto pode estar expressamente na hipótese ou, ainda, pressuposto – 

já que toda ação é feita por um sujeito –, estando categoricamente consignado no 

consequente. 

Essa ação deve ocorrer em determinado intervalo de tempo (critério temporal) e 

em certo lugar (critério espacial). O critério temporal será previsto em lei, de acordo com 

técnicas arrecadatórias que permitam avaliar melhor o impacto tributário. É por isso, por 

exemplo, que o aspecto temporal da norma do imposto sobre a renda pessoa física é o último 

instante do dia 31 de dezembro de todo ano. Dessa forma, haverá tempo hábil para medir a 

variação patrimonial do sujeito passivo. 

Quanto ao aspecto espacial, em regra, esse coincide com a competência 

territorial do ente tributante. Dessa maneira, é sujeito passivo de IPTU aquele proprietário 

de imóvel nos limites urbanos ou urbanizáveis de determinado Município. A exceção nos 

parece ser o Imposto sobre a Renda, que é regido pelo princípio da universalidade, abarcando 

a renda obtida fora do território nacional. 

3.3.2 Os critérios do consequente 

Não basta sabermos a ação (critério material), o local (critério espacial) e o 

momento em que a ação deva ser praticada (critério temporal) para que um tributo seja 

instituído. Faz-se necessária a previsão de uma consequência que nos dirá quem pode cobrar, 

quem deve pagar e a quantia da obrigação. Esses aspectos encontraremos no consequente ou 

tese da regra de incidência. 

O consequente da regra-matriz de incidência tributária é composto pelos 

seguintes critérios: pessoal e quantitativo.  

O aspecto pessoal é formado por um sujeito ativo que detém a competência 

constitucional para instituir o tributo, nos termos categoricamente dispostos na Constituição 

da República, além de um sujeito passivo. 
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O sujeito passivo da norma que institui o tributo é aquele que pratica o fato 

gerador previsto na hipótese de incidência, o nominado contribuinte. Tais sujeitos se 

vinculam em uma relação jurídica na qualidade de credor e devedor, tendo por objeto uma 

obrigação tributária, que é medida pela conjugação da base de cálculo e da alíquota. 

O responsável tributário – enquanto um terceiro – configura outra espécie de 

sujeito passivo e não se encontra no consequente da regra-matriz de incidência, como 

trataremos em momento oportuno. Isso porque em virtude do disposto no Código Tributário 

Nacional, tendo em vista determinados fatos, haverá transferência da obrigação de pagar o 

tributo. 

Como dissemos acima, a composição da estrutura normativa não é vista por 

todos da mesma forma. Há divergências de nomenclatura e de posição que os elementos 

ocupariam no antecedente e consequente da regra. Já demos um exemplo da assertiva com 

relação ao critério pessoal, que, para Geraldo Ataliba, encontrar-se-ia na hipótese da norma 

padrão. Alfredo Augusto Becker108, por exemplo, inseria a base de cálculo, na própria 

hipótese de incidência, por considerá-la o elemento mais importante do tributo: 

Na composição da hipótese de incidência o elemento mais importante é o 

núcleo. É a natureza do núcleo que permite distinguir as distintas naturezas 

jurídicas dos negócios jurídicos. [...] Nas regras jurídicas de tributação, o 

núcleo da hipótese de incidência é sempre a base de cálculo. 

Independentemente da posição e da nomenclatura com que os autores tratam os 

aspectos mínimos da tributação, é necessário observar que a relação de implicação entre a 

hipótese e o consequente serve para identificar a espécie tributária e conferir a 

constitucionalidade de um tributo.109Assim, por exemplo, a base de cálculo de uma taxa de 

                                                           
108  Teoria Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2007, p. 348-349, grifo do autor. 
109  A título de exemplo da relação entre hipótese e consequente: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA FLORESTAL. LEI ESTADUAL 11.054/1995. BASE DE 

CÁLCULO. VALOR IN NATURA DA MATÉRIA-PRIMA FLORESTAL. REPRESENTAÇÃO 

ECONÔMICA DA QUANTIDADE DO PRODUTO FISCALIZADO. CORRESPONDÊNCIA COM A 

ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

IDENTIDADE COM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA OPERAÇÃO. SÚMULA 

VINCULANTE 29. VERIFICAÇÃO DO EFETIVO PODER DE POLÍCIA. SÚMULA 279 DO STF. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É constitucional a utilização da 

quantidade do produto a ser fiscalizado na definição da base de cálculo de taxa cobrada pela Administração 

Pública no exercício do poder de polícia. Parâmetro associado ao fato gerador, suficiente para quantificar 

o aspecto material da hipótese de incidência. II – Entendimento que deve ser adotado para a utilização do 

valor in natura da matéria-prima florestal. Representação econômica do produto fiscalizado. III – Ausência 

de identidade entre o valor in natura da matéria-prima fiscalizada e a base de cálculo do ICMS. Diferença 

de conceito econômico de valor da operação. Súmula Vinculante 29. IV – Verificação do efetivo poder de 

polícia. Exigência do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. V – 
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serviço deve medir a prestação realizada pelo Estado, confirmando sua hipótese de 

incidência. 

Traçadas, ainda que a pinceladas largas, as principais características da regra-

matriz de incidência tributária, passamos a analisar a diferença entre contribuinte e 

responsável, para, posteriormente, concluir sobre a posição ocupada pelos denominados 

grupos econômicos, quando o assunto é responsabilidade tributária. 

3.4 Classificação da sujeição passiva na Doutrina 

A Doutrina apresenta uma extensa variedade de opiniões sobre a classificação 

dos sujeitos passivos, o que em tese se justifica, até certo ponto, pelo fato de que é o 

intérprete que divide os objetos em gênero, espécies e subespécies. Porém, a justificativa 

pela escolha há de ser declarada. 

Em regra, os autores dividem a sujeição passiva, de acordo com o grau de 

participação no fato imponível. Dessa forma, teríamos: (i) sujeição passiva direta e (ii) 

indireta. A primeira representaria a classe ou espécie denominada contribuinte, já que é este 

quem realiza o fato imponível ou fato jurídico tributário. A grande dificuldade, porém, se 

apresentaria na segunda espécie. 

Rubens Gomes de Sousa110, em primeiro momento, classificou a sujeição 

passiva indireta nas seguintes espécies: (i) substituição e (ii) transferência. A espécie 

transferência se subdividiria em: solidariedade, sucessão e responsabilidade. 

Segundo o autor, a substituição se daria em virtude de disposição expressa em 

lei. A obrigação tributária surgiria contra pessoa diferente daquela que estaria em relação 

direta com o ato ou negócio tributado. Nas palavras do autor111: 

Substituição: ocorre quando, em virtude de uma disposição expressa de lei, 

a obrigação tributária surge desde logo contra uma pessoa diferente 

daquela que esteja em relação econômica com o ato, ou negócio jurídico 

                                                           
Agravo regimental a que se nega provimento" (RE 640597 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 

DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) 
110  Compêndio de Legislação Tributária. Coordenação: IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. 

Obra póstuma. São Paulo: Resenha Tributária, 1975, p. 92-93 apud DARZÉ, Andréa Medrado. 

Responsabilidade Tributária: solidariedade e subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010, p. 132-134. 
111  Ibid., p. 92-93. 
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tributado: nesse caso, é a própria lei que substitui o sujeito passivo direto 

por outro indireto. 

Na modalidade de transferência, a obrigação tributária nasceria em face do 

contribuinte, que teria relação direta com o fato gerador, mas, em virtude de fato posterior, 

seria transferida para outra pessoa. As hipóteses de transferência seriam a solidariedade, 

sucessão e responsabilidade. 

Em momento posterior, Rubens Gomes de Sousa alterou parcialmente sua 

classificação112. A responsabilidade passou a ser gênero, que foi subdividido nas espécies: 

solidariedade, sucessão, substituição e responsabilidade em sentido estrito. 

Nossa crítica ao autor, nas duas classificações propostas, consiste no 

entendimento de que a solidariedade é um efeito da responsabilidade em sentido amplo, 

podendo ser aplicada tanto a contribuintes como a responsáveis em sentido estrito. Dito de 

outro modo, o legislador escolhe determinadas hipóteses ou circunstâncias que apresentem 

a solidariedade por consequência.  

Sucede que, no polo passivo da regra-matriz de incidência tributária, na qual 

temos o contribuinte, eventualmente encontraremos várias pessoas obrigadas, por interesse 

comum, na realização do fato imponível, a exemplo do que pode ocorrer em grupos 

econômicos. Também, em virtude do previsto no art. 124, II, do Código Tributário Nacional, 

pode decorrer de lei, envolvendo contribuinte. Por sua vez, os casos de responsabilidade 

tributária em sentido estrito estão previstos no CTN, e nenhum parece ter por efeito a 

solidariedade. 

Aliomar Baleeiro113distingue os sujeitos passivos da obrigação principal, 

apontando a existência de contribuinte e responsável. Segundo o doutrinador, que também 

aponta a relação direta do contribuinte com o fato imponível, o responsável assume a 

obrigação de pagar o tributo, sem ser contribuinte, por expressa disposição de lei. 

Concordamos com o autor sobre a necessidade de lei para que se estabeleça o responsável 

em sentido estrito. Porém, esse critério também se aplica ao contribuinte.  

                                                           
112  Ibid., p. 92. 
113  Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015, p. 1118. 
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Hugo de Brito Machado114classifica o sujeito passivo em contribuinte e 

responsável, de acordo com a relação direta ou indireta com o fato gerador. Contudo, para o 

autor, após o advento do Código Tributário Nacional, a figura do responsável tributário 

ampliou-se, passando a englobar também o substituto. 

Para Geraldo Ataliba115, o deslocamento da sujeição passiva do contribuinte que 

realiza a hipótese de incidência, para o responsável, a quem nos parece chamar também de 

substituto, seria algo absolutamente excepcional, para que não se violem os princípios 

constitucionais, dentre eles o da capacidade contributiva e da igualdade.  

Renato Lopes Becho116 tece algumas observações à classificação do Código 

Tributário Nacional e de alguns doutrinadores, como Rubens Gomes de Sousa, Alfredo 

Augusto Becker e Amílcar de Araújo Falcão e apresenta seu entendimento sobre o tema. 

Nas lições do autor, o legislador do Código Tributário Nacional deixou de incluir 

o substituto legal tributário, como terceira modalidade de sujeição passiva, o que poderia ter 

feito no art. 121 do CTN e representaria uma falha sistêmica, na medida em que o 

diferimento já se fazia presente nas lições de Aliomar Baleeiro, Rubens Gomes de Sousa e 

Alfredo Augusto Becker. 

Becho117 vê a figura do substituto, em caso de diferimento, no art. 128 do 

CTN118. Portanto, teria sido possível que o art.121 do CTN estipulasse três modalidades de 

sujeitos passivos: 

I – contribuinte: a pessoa que tenha relação pessoal e direta com o fato 

gerador (ou pessoa que realiza o fato imponível); 

II – substituto: aquele que, sem ser o contribuinte, mas que esteja vinculado 

ao fato gerador, deva recolher o tributo; 

III – responsável: aquele que, sem ser o contribuinte e sem ter vinculação 

com o fato gerador, deva recolher o tributo. 

                                                           
114  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 124-125. 
115  Hipótese de Incidência Tributária. 6. ed., 5. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 89-94. 
116  Responsabilidade tributária de terceiros: CTN arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 30-40. 
117  Responsabilidade tributária de terceiros: CTN arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 32. 
118  "Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade 

pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial 

da referida obrigação." 
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Em momento posterior119, Becho enuncia sua classificação da sujeição passiva 

em: 

a) Sujeição passiva direta: contribuinte 

b) Sujeição passiva indireta:  

b.1) substituição b.2.1.1) por sucessão 

b.2) responsabilidade b.2.1) no CTN    b.2.1.2) de terceiro 

  b.2.1.3) por infrações 

 b.2.2) na legislação não codificada 

As implicações práticas na classificação do autor, segundo ensina, seriam a 

aplicação da capacidade contributiva e o direito de regresso. O contribuinte e o substituto, 

por estarem vinculados com o fato gerador, precisariam demonstrar capacidade contributiva 

para sustentar o ônus fiscal (art. 145, § 1º, da CR/88). O responsável, previsto no CTN ou 

em legislação não codificada, não necessitaria possuir capacidade contributiva, o que condiz 

com a visão do instituto como sanção. 

Com relação ao regresso, aponta que o substituto, que possui relação com o fato 

gerador, recolhe valores que, em tese, seriam devidos pelo contribuinte, possuindo, dessa 

forma, a faculdade de promover ação de regresso contra aquele que praticou o fato 

imponível. Os responsáveis, por não possuírem vinculação com o fato gerador, não teriam 

direito de se ressarcir.  

Esta classificação estaria refletida na cadeia de positivação do Direito, pois os 

artigos 121 e 128 do CTN confirmariam a definição constitucional dos sujeitos passivos 

entre contribuinte, responsável e substitutos. 

O objetivo deste tópico é tentar compreender e contextualizar, ainda que em 

pinceladas largas, as várias classificações que a Doutrina atribui à sujeição passiva, tema 

bastante complexo, que, por si só, mereceria extensa pesquisa. 

No que tange a nosso tema, todas as classificações expostas admitem a 

solidariedade. Na primeira delas, como espécie de responsabilidade, com o que discordamos, 

já que esta característica se encontra também entre contribuintes. Outra forma como a 

Doutrina compreende a solidariedade seria o efeito da tributação, pois há hipóteses em que 

o legislador elegeu mais de um sujeito passivo. Concordamos com a segunda posição. 

                                                           
119  Página 38. 
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O grupo econômico que pode ser caracterizado pela existência de "interesse 

comum" na realização do fato imponível entre empresas sob mesmo comando não é terceiro 

na relação jurídica. Estamos nos referindo à sujeição passiva na modalidade de contribuinte, 

que é alcançado pelos efeitos da solidariedade, por força do disposto no art. 124, I, do Código 

Tributário Nacional. 

3.5 Contribuinte e responsável 

O vocábulo responsabilidade, no campo do direito tributário, pode ter ao menos 

duas acepções. A primeira delas, em sentido lato, é inerente às relações jurídicas, 

independentemente da classificação que se atribua ao sujeito passivo. Corresponde à 

obrigação de saldar o crédito inadimplido, que pode ser tanto do contribuinte, como do 

responsável em sentido estrito, designado nos arts. 128 a 138 do Código Tributário Nacional. 

Dito de outro modo, aperfeiçoado no plano da realidade concreta, a obrigação 

tributária, com a plena identificação e preenchimento de todos os elementos da regra-matriz 

de incidência tributária, já se sabe o montante a ser pago e a pessoa que deve fazê-lo, em 

regra o contribuinte. Na eventualidade de não se extinguir o crédito tributário pelo 

pagamento, ou outra modalidade prevista no Código Tributário Nacional, nascerá a 

responsabilidade do contribuinte pelo crédito. Misabel Derzi120 leciona que 

O sentido lato da expressão é comum às relações jurídicas em geral. É que 

existe dever jurídico ou obrigação sem responsabilidade. A 

responsabilidade é inerente ao dever jurídico, significando aptidão para 

suportar a sanção. Todo dever jurídico, quando descumprido, submete o 

seu titular às sanções, execução forçada e multas. Enfim, pode o titular do 

direito lesado, a Fazenda Pública, desencadear a aplicação de sanção, para 

haver, do patrimônio do devedor, os bens necessários à satisfação do 

crédito. 

Portanto, a responsabilidade em sentido lato nos remete à ideia de inadimplência 

como sua causa, sendo a sanção uma consequência. 

A responsabilidade em sentido estrito é aquela estabelecida no art. 121, II121, do 

Código Tributário Nacional, que decorre de expressa disposição de Lei e tem como critério 

                                                           
120  DERZI, Misabel Abreu. Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. 

Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1119. 
121  "Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária. 
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a vinculação indireta do responsável com o fato gerador. Observamos que, muito embora o 

art. 121, II, não exija do responsável a vinculação indireta com o fato gerador, temos que 

admitir a exigência desse elo, que é feita pelo legislador do CTN, mais adiante, no art. 128 

do mesmo Diploma Legal122. 

O critério prescritivo encontrado nos artigos 121 e 128 do Código Tributário 

Nacional, para a diferenciação entre responsável e contribuinte, isto é, participação direta ou 

indireta na realização da hipótese de incidência, nos permite tirar conclusão fundamental 

para este trabalho. As empresas do grupo econômico que colaboraram na realização da 

hipótese de incidência não são responsáveis, nos termos do art. 121, II, do CTN, mas devem 

receber o tratamento de contribuinte.  

Retomemos nossa definição de grupo econômico para fins de responsabilidade 

tributária: Tem-se grupo econômico de empresas para fins de responsabilidade 

tributária, quando várias sociedades com personalidade jurídica própria, sob comando 

único, mediante acordo firmado entre elas, envidam esforços para a realização do 

mesmo fato gerador. 

Portanto, tais empresas mantêm relação direta com a realização da hipótese de 

incidência, são contribuintes e se encontram no consequente da regra-matriz de incidência, 

ocupando a posição de sujeito passivo. 

  

                                                           
 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." 
122  "Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade 

pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial 

da referida obrigação." 



90 

 

4 A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL 

No capítulo anterior, concluímos que empresas sob comando único e que 

possuam interesse comum na realização da hipótese de incidência, isto é, colaboram para 

sua ocorrência, não são terceiros na relação jurídica, mas se encontram no consequente da 

regra-matriz de incidência tributária, ocupando a posição de sujeito passivo. 

A assertiva pode ser confirmada, mesmo levando-se em conta posições 

divergentes sobre os aspectos que compõem a regra-matriz de incidência tributária. Alguns 

autores, como Misabel Derzi123, distribuem os aspectos da regra-matriz de incidência de 

forma a existir expressamente o aspecto subjetivo, tanto no antecedente como no 

consequente. Consideram que o responsável em sentido estrito, que não praticou a hipótese 

de incidência, ocupa o aspecto subjetivo da consequência, figurando na relação jurídica com 

o Fisco. O contribuinte, que realizou a hipótese de incidência, estaria no antecedente da 

regra. 

Nessa visão doutrinária, muito embora pareça-nos não existir uma regra 

autônoma para a responsabilidade, as empresas sob comando único, que colaboraram na 

realização do fato imponível ocupariam o critério subjetivo do antecedente e também do 

consequente da norma padrão, como sujeito passivo da relação jurídica. Portanto, 

confirmada, também por essa via, a assertiva de que as empresas que compõem o 

conglomerado não são terceiros na relação jurídica. 

O Superior Tribunal de Justiça compreende da maneira como expusemos a 

responsabilidade tributária dos grupos econômicos. O fator que caracterizaria a aplicação da 

responsabilidade solidária aos grupos econômicos seria, justamente, o interesse comum, 

compreendido como a colaboração para a ocorrência do fato imponível.  

No acórdão que retrata julgamento emblemático, realizado pela Primeira Turma 

do STJ, Recurso Especial nº 884.845/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado no 

Diário de Justiça Eletrônico em 18/02/2009, encontramos a seguinte posição: 

7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito 

indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das 

                                                           
123 Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015, p. 1121. 
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normas tributárias, de modo a alcançar a 'ratio essendi' do referido 

dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as 

pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que 

deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica 

jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de 

alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato 

gerador da obrigação. 

[…] 

10. "Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária 

entre duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é 

imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação 

configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no 

resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do 

mesmo grupo econômico" (REsp 834044/RS, Rel. Ministra DENISE 

ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 

15/12/2008). 

Portanto, para a Corte Especial, a responsabilidade solidária das empresas que 

pertencem ao mesmo grupo econômico advém da realização conjunta do fato imponível, 

sendo este o significado que atribui à expressão interesse comum. 

Outra é a visão de Juliana Furtado Costa Araújo e Leonardo Nuñez Campos124, 

que defendem tese antagônica à atual posição do STJ. Segundo os autores, a posição do 

Tribunal foi formada a partir de casos antigos e que não levam em consideração fraudes. 

Propugnando pela aplicação do art. 124, I, combinado com o artigo 50 do Código Civil, os 

autores se manifestam no sentido de a fraude ser equiparada ao "interesse comum":  

Pode-se observar em alguns obter dictum dos casos, que a jurisprudência 

pode vir a ser superada nos casos de fraude, possibilitando-se a aplicação 

do artigo 124, inciso I do CTN em combinação com o artigo 50 do Código 

Civil, que permite a desconsideração da personalidade jurídica. Seguindo 

este raciocínio, seria possível aventar a tese de que, unicamente nestas 

hipóteses de fraude, poderia ser identificado o interesse comum entre as 

empresas de um grupo, mesmo que não tenham realizado formalmente o 

fato jurídico tributário. Dado o conluio ou a fraude, a realização conjunta 

do fato gerador estaria presente, afinal o que se teria era uma única pessoa 

jurídica englobando todas as demais. Necessário para isto, porém, que o 

fisco prove de forma contundente os atos ilícitos praticados. 

Primeiramente, a ideia de que a posição do Tribunal advém de casos antigos e, 

por isso, não considera fraude é um tanto peculiar, já que não se trata de fenômeno recente. 

                                                           
124  Responsabilidade tributária de grupos econômicos gera incertezas. Consultor Jurídico, São Paulo, 9 jun. 

2015. Disponível em: <http://conjur.com.br/2015-jun-09/responsabilidade-tributaria-grupos-economicos-

gera-incertezas>. Acesso em: 14 jan. 2006. 
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Talvez, o que seja relativamente nova é a tese da Fazenda Nacional, que pretende salvar as 

execuções fiscais, evitando a prescrição intercorrente. 

Caso esta posição seja abraçada pelo Poder Judiciário, teremos um outro tipo de 

responsabilidade tributária dos grupos econômicos. O antecedente desta norma seria uma 

fraude, o que não cabe na regra-matriz de incidência tributária. Portanto, faz-se necessário 

estudar os tipos de responsabilidade presentes no Código Tributário Nacional, para verificar 

se tal tese encontra amparo em alguma de suas espécies. 

4.1 A norma de responsabilidade em sentido estrito  

Misabel Derzi125, ao tratar da responsabilidade tributária, considera a existência 

de duas normas jurídicas interligadas: (i) a regra-matriz e (ii) norma complementar ou 

secundária. 

A norma complementar ou secundária, em sua concepção, depende da regra-

matriz. Sua incumbência seria alterar o aspecto subjetivo presente na consequência da norma 

padrão, isto é, modificar a relação jurídica que se daria entre contribuinte e Fisco, que 

passaria a exigir o seu comprimento do responsável em sentido estrito. 

Denominamos responsabilidade tributária em sentido estrito aquela exposta no 

Código Tributário Nacional, artigos 128 a 135, atribuída a terceira pessoa, vinculada ao fato 

gerador.  

Derzi126 aponta as características da norma secundária, que não seria 

suplementar, sucedânea ou substitutiva à norma padrão, mas pressupõe, necessariamente, a 

ocorrência do fato imponível descrito na hipótese de incidência da regra-matriz.  

Eis o perfil da norma de responsabilidade em sentido estrito, traçado pela jurista: 

- Estar o fato descrito na hipótese condicionado à ocorrência do fato 

gerador hipotético básico, da regra matriz; [...] 

- Estar o fato previsto na hipótese da norma secundária (sucessão, ação ou 

omissão no pagamento do tributo devido pelo contribuinte etc.) 

relacionado com o fato descrito na hipótese a norma básica ou primária, 

em relação de dependência; 

                                                           
125  DERZI, Misabel Abreu. Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. 

Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1121. 
126  Ibid., p. 1121-1122. 
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- Ter como mandamento ou regra que figure o responsável, que é artífice 

e partícipe apenas do fato gerador secundário, como sujeito passivo da 

norma básica, primária ou matriz. A consequência da norma secundária 

remete, assim, à norma básica ou primária; [...]. 

Em decorrência de seu pensamento, a doutrinadora conclui pelo emprego da 

mesma proteção conferida ao contribuinte ao responsável tributário. Além disso, deixa clara 

sua opção por trabalhar a responsabilidade pelo prisma lógico, isto é, considerando a 

existência da norma padrão e da norma complementar ou de responsabilidade.127 

Porém, do ponto de vista semântico, ao analisarmos os vários dispositivos legais 

do Código tributário Nacional, encontramos diversas causas para a responsabilidade 

tributária em sentido estrito, sendo possível obter ao menos dois tipos de regras: (i) a que 

estabelece a responsabilidade por sucessão; (ii) a que dispõe sobre a responsabilidade de 

terceiros. 

Dessa forma, podemos afirmar que as normas de responsabilidade em sentido 

estrito são complementares, ou dependem da realização da hipótese de incidência, como o 

fez Misabel Derzi. Mas, parece necessário salientar que o preenchimento da estrutura da 

norma de responsabilidade irá variar de acordo com as hipóteses enumeradas no Código 

Tributário Nacional. 

4.2 A norma de responsabilidade por sucessão 

O critério utilizado pelo legislador do Código Tributário Nacional para definir o 

responsável seria a sua vinculação indireta com a hipótese de incidência. Tomando a ideia 

por base, analisaremos os artigos que veiculam a responsabilidade por sucessão, na tentativa 

de obter um fator generalizante, que propicie demonstrar um denominador comum para os 

dispositivos, que regulam a espécie.  

Mais especificamente, no art. 130 do CTN128, o antigo proprietário ou possuidor 

do imóvel é sucedido por outro, que passa a responder pelos tributos cuja hipótese de 

                                                           
127  DERZI, Misabel Abreu. Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. 

Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1130. 
128  "Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil 

ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais 

bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando 

conste do título a prova de sua quitação. 

 Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço." 
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incidência seja a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem. Portanto, a sucessão se daria 

pela extinção da antiga relação jurídica que o vendedor do imóvel mantinha com o Fisco, 

tomando por base os tributos que recaiam sobre a propriedade. 

O artigo 131 do CTN estabelece a responsabilidade pessoal do adquirente ou 

remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos (inc. I); do sucessor a 

qualquer título e do cônjuge meeiro, pelos tributos devidos até a data da partilha ou 

adjudicação, limitada ao montante do quinhão, do legado ou da meação (in. II); e do espólio, 

pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.  

Novamente, no caso do inciso I, a sucessão está fundamentada na extinção da 

relação anterior de propriedade de bens, que passam a pertencer ao sujeito interessado que 

os remiu. Nos incisos II e III, a morte do sucedido ou cônjuge e, ainda, a existência de 

inventário em razão do óbito do autor da herança são as causas da sucessão. 

O art. 132 estabelece a responsabilidade por sucessão da empresa fruto de 

fusão129, transformação130 e incorporação131, ressalvando o parágrafo único, que, em caso de 

extinção da pessoa jurídica de direito privado e a continuidade da exploração da respectiva 

atividade por sócio remanescente ou espólio, sob a mesma ou outra razão social ou firma 

individual, também será aplicado o instituto da responsabilidade. 

No art. 133, teríamos a responsabilidade dos adquirentes de fundo de comércio 

ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional que dão continuidade à sua 

exploração, sob a mesma ou outra razão social, pelos tributos relativos ao fundo ou 

estabelecimento adquirido.  

Portanto, em todos os casos de responsabilidade por sucessão, há o 

desaparecimento da pessoa física ou jurídica, que figuraria na obrigação tributária 

inadimplida, e, de alguma forma, os bens que a ela pertenciam, ingressam no patrimônio dos 

sucessores.  

A norma da responsabilidade por sucessão poderia ser enunciada da seguinte 

forma: "Dado o fato do desaparecimento do sujeito passivo devedor de tributo, então deve 

suceder-lhe na obrigação as pessoas designadas nos artigos 130 a 133 do CTN".  

                                                           
129  Extinção das sociedades que se unem para formar sociedade nova, de acordo com o art. 1.119 do Código 

Civil. 
130  A sociedade se converte em outro tipo (art. 1.113 do Código Civil). 
131  Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra (art. 132 do Código Civil). 
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Este tipo de responsabilidade tributária independe da existência de grupo 

econômico. O fundamento é outro, bastando o inadimplemento da obrigação tributária e a 

transferência do patrimônio do sucedido para o sucessor nas hipóteses dos artigos 130 a 133 

do Código Tributário Nacional. 

Ainda que a responsabilidade do grupo econômico seja estabelecida após a 

aplicação do art. 50 do Código Civil, entendemos não cabível a figura da sucessão, já que 

inexiste o desaparecimento da personalidade jurídica, ocorrendo tão somente sua 

desconsideração132, em virtude de abuso de fraudes ou abuso de personalidade.  

Apenas a título de exemplo citamos a seguinte decisão: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL 

OU GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

ENTRE AS EMPRESAS CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SÓCIA. INDÍCIOS RELEVANTES DE PRÁTICA DE 

ATOS IRREGULARES E FRAUDULENTOS. SUFICIÊNCIA PARA SE 

JUSTIFICAR SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. MATÉRIA QUE 

DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO E. STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 

- A existência de sucessão empresarial ou grupo econômico ocasiona a 

responsabilidade tributária solidária entre as sociedades que dele 

fazem parte, nos termos dos art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 

8212/91 e 265/277 da Lei n. 6404/76. 

- Quando o grupo se forma sem que exista manifestação expressa nesse 

sentido, ele é identificável por algumas características, como, por exemplo: 

a criação de sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, 

mesmo endereço de atuação; os sócios gerentes de tais sociedades são as 

mesmas pessoas; os patrimônios das sociedades se confundem; ocorrem 

negócios jurídicos simulados entre as sociedades; algumas pessoas 

jurídicas sequer possuem empregados ou desenvolvem atividade ou 

mantém algum patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos, 

muitas vezes não declarados em balanços financeiros. Precedentes. 

- Compulsando os autos, observa-se que, de fato, há indícios da formação 

de grupo econômico, conforme indicado a fls. 56/72. A Fazenda Nacional 

sistematizou a atuação das sociedades FRIGORÍFICO LUZ DA MANHÃ 

LTDA. e FRIGORÍFICO BOI DO CENTRO OESTE LTDA. e verificou 

que ambas as sociedades atuam no mesmo ramo de atividade econômica e 

possuíram como sede um mesmo endereço, estando presentes, ademais, 

fortes características de confusão patrimonial. 

                                                           
132  Leciona Monica Gusmão: "Não se pode confundir a despersonificação com a desconsideração. Na primeira, 

a sociedade perde por completo a sua personalidade jurídica, enquanto, na desconsideração, a personalidade 

jurídica é afastada, temporariamente, para atingir o patrimônio dos sócios que se tenham utilizado da 

sociedade de forma fraudulenta" (Lições de direito empresarial. 10. ed. atual. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 

2011, p. 157). 
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- Nesse sentido, clientes informam que Frigorífico Luz da Manhã Ltda. e 

Frigorífico Boi do Centro Oeste Ltda. eram, de fato, a "mesma empresa", 

cujos principais donos seriam o Sr. Marcos José Vieira e seu filho. 

Corroborando tal tese, há provas de depósitos bancários realizados em 

favor da BOI DO OESTE por serviços prestados pelo FRIGORÍFICO LUZ 

DA MANHA LTDA. 

- Frise-se que, segundo as alegações Fazendárias, embora aufira 

rendimentos expressivos, o FRIGORÍFICO LUZ DA MANHÃ LTDA. 

não possui patrimônio algum que possa garantir suas dívidas tributárias, 

sendo que suas movimentações financeiras não têm nenhum registro 

contábil e "mostram um complicado sistema de transferência de dinheiro 

entre empresas e pessoas físicas". 

- Assim, o Fisco alega que o FRIGORÍFICLO LUZ DA MANHÃ LTDA. 

se trata de uma pessoa jurídica constituída a mando do FRIGORÍFICO BOI 

DO CENTRO OESTE LTDA., com o intuito fundamental de lesar 

credores. 

- Caracterizada a ocorrência do grupo empresarial, abre-se a possibilidade 

de redirecionamento da lide também aos gestores e sócios da empresa que, 

embora não originalmente executada, tenham responsabilidade pelos 

tributos. É o caso da agravante. 

- A receita alega que haveria cópias de comprovantes de depósitos 

bancários efetuados por clientes dos frigoríficos na conta da Sra. Maria 

Bicudo, sendo esta, portanto, beneficiada com recursos financeiros 

pertencentes à empresa LUZ DA MANHÃ. Intimada a se manifestar a 

respeito dos recursos ingressantes em sua conta, a Sra. Maria Olívia B. 

Vieira não apresentou qualquer documento que respaldasse sua alegação 

de que tais valores não representavam rendimentos. Há ainda mais 

elementos que demonstram que ela participou da gestão da sociedade. 

- Ademais, o Sr. José Alves da Silva, sócio da FRIGORÍFICO CENTRO 

OESTE, prestando esclarecimentos à autoridade, declarou que, após a 

morte do Sr. Cláudio, a Sra. Maria Vieira Bicudo passou a cuidar da parte 

financeira da empresa. 

- Destarte, há fortes indícios de que, apesar de alheia ao Contrato Social, a 

Sra. Maria Olívia possui ligações com a empresa fiscalizada bem como 

concorreu para a ocorrência de diversas irregularidades, tendo interesse 

comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações 

tributárias. É de se ressaltar que a agravante é mãe dos atuais sócios da BOI 

DO CENTRO-OESTE. 

- Observo, portanto, que havendo fortes características de formação de 

grupo econômico e de confusão patrimonial entre as empresas, e 

aparentando, a agravante, ser sócia "de fato" de uma delas, é cabível, ao 

menos nesse exame sumário de cognição, o redirecionamento da execução. 

- Com efeito, conforme dispõe o art. 135, caput, do CTN, são requisitos 

para o redirecionamento da execução fiscal, a prática de atos com excesso 

de poderes ou a infração da lei, estatuto ou contrato social, revestindo a 

medida de caráter excepcional. Ressalte-se que o fato de a agravante não 

constar nos documentos societários não impede o redirecionamento, sob 

pena de se premiar a ilegalidade. 

- Ressalto que a matéria posta em discussão é complexa e demanda maior 

dilação probatória, documental e fática, com o escopo de aferir 

circunstâncias que não são passíveis de serem demonstradas de plano. 

Assim a via adequada para a rediscussão da questão não é a da exceção de 

pré-executividade, conforme a súmula 393 editada pelo E. STJ: "A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 
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matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Rel. 

Min. Luiz Fux, em 23/9/2009". Precedentes. 

- Recurso improvido. Agravo regimental prejudicado. 

(TRF 3ª Região, QUARTA TURMA, AI 0013928-71.2015.4.03.0000, 

Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 

18/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 11/12/2015). Destaque não contido 

no original. 

Na decisão acima, há a confusão entre sucessão de empresas e grupo econômico, 

fundamentado no art. 124 do CTN. Como dissemos em tópico próprio, grupo econômico, 

para fins de responsabilidade tributária, tem como hipótese o interesse comum na realização 

do fato imponível. As suspeitas de fraude servem como fundamento de pedido ao juiz para 

a desconsideração da personalidade jurídica. Se, por intermédio de provas, ficar comprovada 

não a fraude, mas a realização comum da hipótese de incidência, por parte das pessoas 

jurídicas sócias da empresa desconsiderada, haverá a aplicação da responsabilidade 

solidária. 

Para além disso, no concernente à responsabilidade por sucessão, a fraude 

também não é sua causa, mas o desaparecimento de pessoa física ou jurídica devedora do 

tributo. Também não se confunde com a ideia de grupo econômico, na exata medida em que 

o desparecimento da pessoa física ou jurídica inviabiliza a ideia de "interesse comum", 

porque contradiz a ideia de compartilhamento presente no grupo.  

4.3 A responsabilidade de terceiros 

A responsabilidade tributária de terceiros encontra-se estabelecida nos artigos 

134 e 135 do Código Tributário Nacional. A doutrina pátria, conforme estudo desenvolvido 

por Renato Lopes Becho133, atribui aos dispositivos natureza jurídica distintas, a saber: (i) 

garantia, (ii) representação e (iii) sanção administrativa por descumprimento da obrigação 

principal. 

                                                           
133  Responsabilidade tributária de terceiros: CTN arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 72-83. 
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4.3.1 A responsabilidade de terceiros como garantia 

A garantia expressa o pensamento segundo o qual a responsabilidade dos 

terceiros arrolados no artigo 134 do CTN seria uma espécie de fiança. Isto é, na 

impossibilidade econômica de o contribuinte efetuar o pagamento do tributo, a execução 

fiscal seria redirecionada aos responsáveis. Ressalta o jurista que esse entendimento 

prestigiaria o parágrafo único do dispositivo, que exclui da fiança as penalidades, com 

exceção dos efeitos da mora.134 

Interpretar o dispositivo de forma gramatical e com as premissas da garantia 

compromete a proteção concedida constitucionalmente ao contribuinte, que protege também 

o responsável. Assim, por exemplo, caso a massa falida não possa pagar o tributo, o síndico 

deveria fazê-lo com seus bens pessoais ou, ainda, para reforçar o absurdo, o administrador 

de bens alheios, um gestor de negócios, responderá pessoalmente com seus bens, caso o 

terceiro não recolha o tributo. 

Portanto, nessa linha de raciocínio, não importariam os atos do responsável, 

inexistindo possibilidade econômica de se exigir do contribuinte o pagamento do tributo, a 

responsabilidade das pessoas dispostas no art. 134 do CTN se instauraria como uma espécie 

de garantia, podendo o Fisco tomar as providências cabíveis para deles receber o crédito. 

Parece-nos que, em alguma medida, a concepção de responsabilidade tributária 

como garantia pode ser justificável, se simplesmente adotarmos a definição de grupo 

econômico expressa na Consolidação das Leis Trabalhistas e na Lei de Sociedade Anônima. 

Basicamente, um conglomerado de sociedades submetidas a um comando único. Se 

deixarmos de agregar o interesse comum, como aquele que denota a participação na 

ocorrência do fato imponível, as empresas se transformam em garantidoras do crédito 

tributário, pelo fato de pertencerem ao grupo econômico.  

Ressaltamos que, sem a presença da boa técnica interpretativa, que insiste nos 

limites sistêmicos que incidem sobre a compreensão do direito, a Lei 8.212/91, art. 30, IX, 

                                                           
134  Alfredo Augusto Becker é um exemplo de Doutrinador que defendia a responsabilidade tributária dos 

terceiros arrolados no art. 134, como garantia: "O responsável legal tributário não é contribuinte 'de jure'. 

Ele é sujeito passivo de uma relação jurídica de natureza fiduciária. O dever jurídico que o responsável 

legal tem perante o Estado é dever jurídico dele próprio, todavia é dever jurídico de prestação fiduciária, 

não de prestação tributária" (Teoria Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2007, p. 594). 
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poderia ser fundamentada na natureza de garantia da responsabilidade tributária de grupo 

econômico, ao menos quando aplicada às contribuições para a seguridade social.  

O caráter de fiança não se aplicaria às hipóteses do art. 135 do CTN, por se tratar 

de responsabilidade pessoal das pessoas enumeradas pelo preceito, em virtude de atuarem 

com excesso de poder ou infração à lei, contrato ou estatuto social. 

4.3.2 A responsabilidade como representação 

Nessa concepção, o representante responderia pelo contribuinte na ausência de 

pagamento do tributo, e a ele seria reservado o direito de reaver do contribuinte os valores 

pagos ao Fisco, posteriormente, em ação de natureza civil.  

Notadamente, essa visão poderia explicar a exclusão das penalidades, exceto as 

de natureza moratória, da esfera de responsabilidade das pessoas listadas no artigo 134 do 

CTN, afinal o representante não assumiria as decorrentes sanções advindas dos ilícitos 

cometidos por seus representados, que teriam deixado de recolher os tributos, infringindo a 

lei, porém não seria aplicável a todas as situações relacionadas nos incisos. Os tabeliães não 

são representantes do Estado, mas exercem funções públicas. Dessa forma, a teoria não 

possuiria capacidade de generalização, o que, do ponto de vista da Lógica Alética, a 

infirmaria. A ressalva é feita por Becho135, com a qual concordamos. 

Ao tentarmos aplicar esse raciocínio para a suposta responsabilidade tributária 

de grupo econômico, ainda que o Fisco não a fundamente no art. 134 do CTN, observamos 

que o chamado "centro controlador" poderia ser considerado representante das demais 

empresas, na medida em que as gere e decida os seus caminhos. Todavia, a sujeição passiva 

necessita de Lei Complementar e não localizamos, no art. 134 do CTN, a figura do 

controlador de empresas do mesmo grupo econômico.  

4.3.3 A responsabilidade como sanção 

O conceito de sanção põe em relevo a ideia de uma consequência advinda do 

fato de alguém descumprir dispositivo legal. Os artigos 134 e 135 do CTN respaldam essa 

                                                           
135  Responsabilidade tributária de terceiros: CTN arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 78. 
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ideia, pois a inclusão das pessoas neles arroladas como responsáveis se dá, justamente, pelo 

descumprimento de lei de regência das funções que desempenham. 

Dessa forma, as pessoas enumeradas pelo art. 134 do CTN seriam responsáveis, 

somente na medida em que tivessem descumprido a lei e as do art. 135, além da 

desobediência à lei que regula seus atos, cometessem infração do contrato social e estatuto. 

Hugo de Brito Machado136, ao comentar o art. 134 do CTN, aponta a necessidade 

de duas condições para que o Fisco possa se voltar contra o responsável tributário: 

[...] a primeira é que o contribuinte não possa cumprir sua obrigação, e a 

segunda é que o terceiro tenha participado do ato que configure o fato 

gerador do tributo, ou em relação a este se tenha indevidamente omitido. 

De modo nenhum se pode concluir que os pais sejam sempre responsáveis 

pelos tributos devidos por seus filhos menores. Nem que os tutores ou 

curadores sejam sempre responsáveis pelos tributos devidos pelos seus 

tutelados ou curatelados etc. É preciso que exista uma relação entre a 

obrigação tributária e o comportamento daquele a quem a lei atribui a 

responsabilidade. 

Portanto, não se trata de responsabilidade objetiva, bastando a inadimplência 

para que incida a norma da responsabilidade tributária. Somente será o caso de 

responsabilizar solidariamente as pessoas do artigo 134 do CTN, se ficar comprovado em 

processo administrativo ou judicial que deram causa com seus atos ou omissões para a 

inadimplência do tributo. 

A sanção às pessoas do art. 135 do CTN é pessoal. Em virtude dos atos 

praticados com infração à lei, estatutos e contrato social, as pessoas enumeradas no 

dispositivo, que são, em parte, as mesmas do art. 134, acrescidas dos mandatários, prepostos, 

empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, 

responderão com seus próprios bens, pelo crédito tributário que decorreu de seus atos.  

A responsabilidade pessoal estabelecida no art. 135 do CTN implica no 

questionamento sobre a posição da pessoa jurídica. Esta deveria permanecer como devedora 

do crédito tributário ou ser excluída da obrigação com o Fisco? Observamos que não se trata 

de ponto de vista pacífico, havendo discordância entre doutrinadores de renome, sobre a 

exclusão da responsabilidade da pessoa jurídica. 

                                                           
136  Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 158. 
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Regina Helena Costa137defende a ideia de que a responsabilidade pessoal do 

agente, substituiria a da empresa. Em seus termos: 

Em verdade, o art. 135, CTN, contempla normas de exceção, pois a regra 

é a responsabilidade da pessoa jurídica, e não das pessoas físicas dela 

gestoras. Trata-se de responsabilidade exclusiva de terceiros que agem 

dolosamente, e que, por isso, substituem o contribuinte na obrigação, nos 

casos em que tiverem praticado atos com excesso de poderes ou infração 

de lei, contrato social ou estatutos. 

Em sentido oposto, Hugo de Brito Machado138 posiciona-se contra a exclusão da 

responsabilidade jurídica, nos seguintes termos: 

A lei diz que são pessoalmente responsáveis, mas não diz que sejam as 

únicas. A exclusão da responsabilidade, a nosso ver, teria que ser expressa. 

Com efeito, a responsabilidade do contribuinte decorre de sua condição de 

sujeito passivo direto da relação obrigacional tributária. Independe de 

disposição legal que expressamente a estabeleça. Assim, em se tratando de 

responsabilidade inerente à própria condição de contribuinte, não é 

razoável admitir-se que desapareça sem que a lei o diga expressamente. 

Não compartilhamos da posição de Hugo de Brito Machado. Ao pensarmos 

dessa forma, estamos transformando a responsabilidade do art. 135 em solidária ou 

subsidiária, ao invés de pessoal. Parece, ainda, que as pessoas arroladas no dispositivo agem 

contrariamente à lei ou cláusulas contratuais que protegem a empresa, tornando-a uma 

espécie de "vítima" de seus atos. 

Becho139, apesar de concordar com a natureza sancionatória da responsabilidade 

de terceiros, põe a lume alguns questionamentos para os quais traz respostas de extrema 

relevância e que podem servir de critério na aplicação das figuras dos artigos 134 e 135 do 

CTN. A mais importante parece ser a ausência de disposição, por parte do legislador, de 

quais condutas praticadas pelas referidas pessoas poderiam desencadear a responsabilidade 

tributária, necessidade esta veiculada pelo princípio constitucional da legalidade.  

Em linhas gerais, parece que a sanção será por descumprimento da lei de 

regência que regula a relação jurídica existente entre o contribuinte e o terceiro. O pai, por 

exemplo, pode responder pelos tributos devidos por seu filho menor, se for negligente ao 

                                                           
137  Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 205. 
138  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 161. 
139  Responsabilidade tributária de terceiros: CTN arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 81. 
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administrá-los ferindo diretamente o art. 1.691 do Código Civil140. O diretor de uma 

sociedade por ações que atua com infração de seus estatutos, alienando imóvel sem a 

aprovação do conselho diretor, age com excesso de poderes e, por consequência, desrespeita 

o art. 158 da Lei 6.404/76141, sendo pessoalmente responsável pelos tributos decorrentes de 

seu ato, fazendo incidir o dispositivo previsto no artigo 135, III, do Código Tributário 

Nacional142. 

Por fim, esclarecemos que o caráter sancionatório das normas de 

responsabilidade de terceiros não exclui a proteção conferida pela Constituição Federal ao 

Contribuinte. Certamente são duas regras distintas: (i) a regra-matriz de incidência e (ii) a 

complementar ou secundária, que estabelece a responsabilidade. Contudo, trata-se de 

sujeição passiva prevista no Código Tributário Nacional, norma geral, prevista no art. 146, 

III, "a" e "b" da Constituição da República. 

Além disso, muito embora o Código Tributário, art. 3º, utilize, para a definição 

de tributo, cláusula que afirme não se constituir de sanção de ato ilícito, confere no art. 113, 

§ 1º, caráter de obrigação principal às sanções. Esse detalhe parece também convalidar a 

aplicação do regime tributário à responsabilidade de terceiros, ainda que a concebamos como 

sanção. 

4.3.4 A norma de responsabilidade de terceiros 

Dessa maneira, poderíamos inferir que a norma de responsabilidade tributária de 

terceiros, prevista nos artigos 134 e 135 do CTN, possuem em comum o traço sancionatório 

em seu consequente.  

                                                           
140  “Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em 

nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou 

evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.” 
141  “Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da 

sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, 

quando proceder: 

 I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

 II - com violação da lei ou do estatuto.” 
142 “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

 I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

 II - os mandatários, prepostos e empregados; 

 III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” 
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Porém, antes de enunciar as normas dos referidos dispositivos, salientamos que, 

no caput do art. 134 do CTN, o legislador prevê que: "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", passando a enumerar as pessoas em seus incisos. Os requisitos para a 

aplicação deste artigo, conforme tratamos linhas atrás, são: (i) a impossibilidade econômica 

de o contribuinte satisfazer a obrigação e (ii) que o responsável possua vínculo indireto com 

a hipótese de incidência, o que se daria, por ter descumprido alguns dos deveres previstos na 

respectiva legislação de regência.  

Considerando que, primeiramente, haverá uma relação jurídica entre Fisco e 

contribuinte, em torno de uma obrigação tributária, ficando demonstrada a impossibilidade 

de o contribuinte pagar o tributo, para, somente após, alcançar o responsável, não há 

solidariedade, como expresso na letra do art. 134, mas subsidiariedade. Isso porque na 

solidariedade não há benefício de ordem. O credor poderia cobrar do devedor, de acordo 

com sua escolha. Nesse sentido, já decidiu o STJ143: 

10. Flagrante ausência de tecnicidade legislativa se verifica no art. 134, do 

CTN, em que se indica hipótese de responsabilidade solidária 'nos casos 

de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal 

pelo contribuinte', uma vez cediço que o instituto da solidariedade não se 

coaduna com o benefício de ordem ou de excussão. Em verdade, o aludido 

preceito normativo cuida da responsabilidade subsidiária. 

Esclarecido o efeito da responsabilidade tributária expressa no art. 134, que se 

configura como subsidiário e não solidário, passamos a enunciar a norma de 

responsabilidade de terceiros:  

(i)  "Dado o fato do contribuinte não ter a possibilidade econômica de pagar o 

tributo e dos terceiros arrolados nos artigos 134 terem agido contra a lei que 

rege seus atos, então deve ser a sanção de assumir o pagamento do tributo 

de forma subsidiária". 

                                                           
143  STJ, Primeira Seção, EREsp 446.955/SC, Rel. Min. Luiz Fux, abr./08, conforme citado por Leandro 

Paulsen (Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e jurisprudência. 12. ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado; ESMAFE, 2010, p. 967). 
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(ii)  "Dado o fato dos terceiros arrolados nos artigos 135 terem agido contra a lei 

que rege seus atos, então deve ser a sanção de assumir o pagamento do 

tributo de forma pessoal". 

Novamente constatamos que o Código Tributário Nacional, em seus artigos 134 

e 135, não socorre a ideia de existência de grupo econômico para fins de responsabilidade 

tributária, em caso de descumprimento de lei por parte de centro de comando.  

O inciso III do art. 135 refere-se aos diretores, gerentes ou representantes das 

pessoas jurídicas de direito privado. Porém, como vimos no capítulo 2, o grupo econômico 

caracteriza-se por uma reunião de empresas, em que uma delas encontra-se no comando. A 

pessoa física somente participa do conglomerado se atuar como empresa. Nesse caso, não 

há como fazer a subsunção do centro de comando ao disposto no art. 135, III, do CTN. O 

mesmo raciocínio sobre a impossibilidade de subsunção se aplica ao art. 134 do Código 

Tributário Nacional. 

Em suma, a posição que defende a responsabilidade dos artigos 134 e 135 do 

Código Tributário Nacional como sanção parece ser a mais adequada, porque no antecedente 

haverá ato praticado contra lei de regência, que terá por resultado a aplicação da 

responsabilidade. Todavia, o dispositivo não ressoa no centro de comando dos grupos 

econômicos, por não estarem expressamente incluídos nos elementos dos referidos 

dispositivos legais. 

4.3.5 A responsabilidade tributária por infrações 

O termo responsabilidade por infrações utilizado pelo legislador do Código 

Tributário Nacional, na Seção IV, do capítulo V, pode levar o intérprete a um equívoco. O 

vocábulo responsabilidade é polissêmico. Pode tomar como referente a responsabilidade em 

sentido estrito, que no Código Tributário Nacional é abordada como espécie de sujeição 

passiva de pessoa indiretamente vinculada à hipótese de incidência ou a do próprio 

contribuinte. 

No artigo 137144, o legislador nos deu outra possibilidade semântica: a 

responsabilidade criminal, que é pessoal do agente, que pode ser tanto o contribuinte, o 

                                                           
144  “Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 
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responsável ou qualquer outra pessoa que praticou ato considerado crime, com a vontade de 

produzir determinado resultado contrário a lei.  

Por não ser matéria tributária, mas penal, deixaremos de abordar o tema no 

presente trabalho, pois, como vimos, a responsabilidade tributária das sociedades que 

configuram grupo econômico tem como antecedente o interesse comum na realização da 

hipótese de incidência, fato lícito. 

Em suma, ao analisarmos a responsabilidade por sucessão, de terceiros e por 

infrações, não encontramos, em nenhum dos dispositivos, a possibilidade de justificar a 

fraude como causa da responsabilidade tributária de grupos econômicos. 

4.4 Os efeitos da responsabilidade tributária no Código Tributário Nacional: 

pessoalidade, subsidiariedade e solidariedade 

4.4.1 Solidariedade 

O art. 264 do Código Civil prevê a solidariedade, em caso de existência de mais 

de um credor, ou mais de um devedor, sendo que cada um dos credores possui o direito 

subjetivo de exigir a totalidade da prestação de um ou de todos os devedores. Outra 

característica importante da solidariedade é não ser presumível145, advindo da lei ou da 

vontade das partes.  

Washington de Barros Monteiro146, ao tratar da solidariedade passiva, assim se 

posiciona: 

Além da função de segurança, objetivando proporcionar integral satisfação 

ao credor, avulta ainda na obligatio correalis passiva outro importante 

traço, o de sua comodidade. Sendo vários os devedores, que respondem 

indistintamente pela totalidade do débito, escolhe o credor dentre eles, para 

                                                           
 I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no 

exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem 

expressa emitida 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 artigo 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.” 
145  “Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” 
146  Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 1ª parte. Das modalidades das obrigações. Dos efeitos das 

obrigações. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 177. 
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exigir pagamento, o mais solvável, o de maior idoneidade financeira, ou 

então o mais fácil de ser encontrado, evitando, assim, multiplicação de 

demandas e maior esforço no recebimento do crédito" 

Para nossos objetivos, interessa a solidariedade passiva, que tem por efeito 

vincular os codevedores, de forma que todos estão obrigados ao pagamento do tributo. O 

Fisco poderá cobrar integralmente o crédito tributário do devedor que melhor lhe convenha 

ou de todos. 

Também nos toca a solidariedade decorrente de lei em virtude do princípio da 

legalidade que rege o direito tributário. Como salienta Luciano Amaro147, há determinadas 

situações no direito tributário em que a solidariedade pode ser convencional, como o caso 

da fiança bancária que garante o crédito. Porém, para nossos objetivos, trataremos da 

solidariedade advinda da lei. 

Em caso de reconhecimento de grupo econômico, aplicar-se-á a solidariedade 

prevista no art. 125 do CTN. Nesta hipótese, teremos por efeito, além de outros, o previsto 

no inciso III, ao versar que a interrupção da prescrição contra um dos obrigados favorece ou 

prejudica os demais. Com isso, o Fisco poderia "salvar" o crédito tributário, constituído sem 

o devido cuidado de apurar eventuais coobrigados ou, ainda, evitar a prescrição pela sua 

inércia em cobrá-lo. 

Porém, para que ressoem a segurança e a comodidade na cobrança do crédito 

tributário, para usar as palavras escolhidas por Washington de Barros Monteiro, como 

características da solidariedade no direito das obrigações, será necessário o cumprimento 

dos requisitos do art. 124 do Código Tributário Nacional. 

4.4.2 O artigo 124, I, do Código Tributário Nacional 

Misabel Abreu Derzi148, ao comentar o dispositivo (art. 124, I), tece argumentos 

no sentido de que a solidariedade nele prevista não se trata de responsabilidade de terceiros, 

mas de grau de responsabilidade de coobrigados. Em suas palavras: 

A solidariedade não é forma de inclusão de eleição de responsável 

tributário. A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por 

                                                           
147  Direito Tributário Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 314. 
148  Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. Rio de Janeiro: Forense, 

2015, p. 1125.  
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responsabilidade indireta, como querem alguns. O Código Tributário 

Nacional, corretamente, disciplina a matéria em seção própria, estranha ao 

Capítulo V, referente à responsabilidade. É que solidariedade é simples 

forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias. Quando houver mais de 

um obrigado no pólo passivo da obrigação tributária (mais de um 

contribuinte, ou contribuinte e responsável, ou apenas pluralidade de 

responsáveis) o legislador terá de definir as relações entre os coobrigados. 

Se são eles solidariamente obrigados, ou subsidiariamente, com beneficio 

de ordem ou não etc. A solidariedade não é, assim, forma de inclusão de 

um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, apenas forma de 

graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o pólo 

passivo. 

Provada a existência de grupo econômico, haverá a solidariedade entre as 

empresas que o compõem, desde que exista o interesse comum na realização da hipótese de 

incidência. Não são terceiros, se tomada a realização do fato imponível como referência. 

Nesse sentido, decisão emblemática do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. 

EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO 

MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

1. A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária 

composta de duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada 

uma delas está obrigada pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, 

no caso de duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel 

urbano, haveria uma pluralidade de contribuintes solidários quanto ao 

adimplemento do IPTU, uma vez que a situação de fato - a co-propriedade 

- é-lhes comum. 

2. A Lei Complementar 116/03, definindo o sujeito passivo da regra-matriz 

de incidência tributária do ISS, assim dispõe: "Art. 5º. Contribuinte é o 

prestador do serviço." Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto 

no art. 124 do CTN, verbis: "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as 

pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 

gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas 

por lei."  

3. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito 

indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das 

normas tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido 

dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as 

pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que 

deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica 

jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de 

alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato 

gerador da obrigação. 

[...] 

10. "Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária 

entre duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é 

imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação 

configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no 
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resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do 

mesmo grupo econômico." (REsp 834044/RS, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

11/11/2008, DJe 15/12/2008). 

11. In casu, verifica-se que o Banco Safra S/A não integra o pólo passivo 

da execução, tão-somente pela presunção de solidariedade decorrente do 

fato de pertencer ao mesmo grupo econômico da empresa Safra Leasing 

S/A Arrendamento Mercantil. Há que se considerar, necessariamente, que 

são pessoas jurídicas distintas e que referido banco não ostenta a condição 

de contribuinte, uma vez que a prestação de serviço decorrente de 

operações de leasing deu-se entre o tomador e a empresa arrendadora. 

[...] 

(REsp 884.845/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 05/02/2009, DJe 18/02/2009) 

Unicamente pela existência de centro único de comando, não é possível presumir 

a coobrigação. Como vimos no trecho da Ementa, o simples fato de o Banco pertencer ao 

mesmo grupo econômico de empresa arrendadora não o torna responsável pelo ISS devido, 

por não haver a prática conjunta do fato imponível. 

O vínculo capaz de fundamentar o interesse comum, nos moldes do art. 124, I, 

do CTN, deve ocorrer em relação ao mesmo fato imponível, não se estabelecendo a 

solidariedade pela circunstância de as mesmas pessoas figurarem como sócias em empresas 

distintas.149 

Interessante a lição de Caldeira Miretti150, na qual reflete sobre o significado de 

"interesse comum", capaz de gerar a coobrigação151: 

Cabe ressaltar que a disposição genérica, 'interesse comum', adotada pelo 

legislador do CTN, não é, suficientemente, adequada para revelar com 

precisão e segurança a exata medida da condição em que figuram os 

partícipes da concretização do fato gerador, já que existem hipóteses nas 

quais pessoas com interesse comum estão presentes e contribuem para a 

ocorrência do fato jurídico tributário, mas apenas uma delas é o sujeito 

passivo da obrigação tributária. 

Exemplo dessa situação ocorre na prestação de serviços em que haja a 

incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, sendo 

o prestador e o tomador dos serviços partícipes do correspondente fato 

                                                           
149  Nesse mesmo sentido é a recente decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de 

04/02/2015, Acórdão nº 1101.001.239, 1ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. "RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. PESSOAS JURÍDICAS. GRUPO ECONÔMICO. A caracterização da solidariedade por 

interesse comum na situação que constitui o fato gerador exige a demonstração de que os sujeitos passivos 

praticaram conjuntamente o fato jurídico tributário ou desfrutaram de seus resultados, em razão de confusão 

patrimonial, eventos que a autoridade fiscal não demonstrou, de modo a não permitir a aplicação do art. 

124, inc. I, do CTN." 
150  Luiz Antônio Caldeira Miretti. Comentários ao Código Tributário Nacional. In: MACHADO, Hugo de 

Brito (Coord.). Comentários ao Código Tributário Nacional. v. 2, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 211. 
151  Ibid., p. 461. 
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gerador, com evidente interesse comum na realização e obtenção dos 

serviços, respectivamente, e assim mesmo o sujeito passivo está somente 

na pessoa do prestador de serviços. Portanto, há interesse comum na 

situação que constitui o fato gerador, mas não há solidariedade passiva, 

visto que não existe mais de um sujeito passivo na relação tributária.  

Nesse fio de raciocínio, sociedade empresária de responsabilidade limitada "A" 

fabrica e vende determinada mercadoria. Outra pessoa jurídica denominada "B" lhe presta 

serviços de representação comercial, sem exclusividade, atendendo a outros clientes no 

mercado. A simples circunstância de possuírem sócio comum com poderes de gerir seus 

negócios não altera o fato gerador praticado por "A" (circular mercadoria) e por "B" (prestar 

serviços de representação comercial), tampouco modifica a sujeição passiva, já que o 

interesse a ser avaliado, ao menos em um primeiro momento, seria o das pessoas jurídicas 

que se estruturam, no exemplo dado, como dois vetores em direções opostas, ainda que haja 

proveito de ambos na realização dos serviços. Os interesses do prestador e do tomador de 

serviços são antagônicos. 

Renato Lopes Becho152se utiliza de excelente exemplo didático para explicar a 

relação entre interesse comum e grupo econômico, que, em tese, nem sempre ocorre, não 

podendo ser critério generalizante, estabelecido a priori, para a caracterização da 

responsabilidade solidária. Nas palavras do jurista: 

Na busca didática por exemplos que possam aclarar nosso pensamento, 

lembramo-nos de algumas grandes concentrações de empresas em ramos 

industriais, como de cervejas e chocolates, autorizadas pelo Cade posto que 

partícipes do mercado global, que permanecem como pessoas jurídicas 

distintas dentro do território nacional, ainda que componentes do mesmo 

grupo econômico. Assim, tratando do assunto em tese, temos dúvidas se 

dois produtores que localmente concorrem entre si, ainda que partícipes do 

mesmo grupo econômico, possuam o 'interesse comum' indicado pelo 

legislador complementar.  

A responsabilidade solidária das empresas pertencentes a grupo econômico 

fundamentada em "interesse comum" depende da análise de provas que, nas situações 

concretas, demonstrem que as sociedades componentes do conglomerado tenham 

colaborado para a prática do mesmo fato imponível. Portanto, será necessária a produção de 

                                                           
152  A responsabilização tributária de grupo econômico. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 221, fev. 

2014, p. 137. 
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provas em processo administrativo ou judicial, em tempo hábil a evitar a decadência ou a 

prescrição, para que se configure a solidariedade entre as empresas. 

4.4.3 O artigo 124, II, do Código Tributário Nacional 

O dispositivo exige a existência de lei que expressamente designe a classe de 

pessoas qualificadas como responsáveis solidárias. Nesse ponto, muito se discute sobre a 

existência de lei em nosso ordenamento jurídico, que determine a solidariedade tributária 

passiva das empresas pertencentes a grupos econômicos. 

Comumente, aponta-se o artigo 30, IX, da Lei 8.212/91153, que dispõe sobre a 

organização da Seguridade Social e seu plano de custeio. Essa seria a única menção expressa 

da responsabilidade tributária de grupos econômicos, em toda a legislação de natureza 

tributária brasileira. Dessa forma, pela singela literalidade do artigo 30, IX, da Lei 8.212/91 

e do art. 121, II, do Código Tributário Nacional, se duas ou mais empresas possuírem um 

único comando e na ausência de pagamento das contribuições devidas à Seguridade Social 

(art. 195, CR/88), teria o Fisco o direito subjetivo de cobrar de todas elas ou da que lhe 

parecesse mais conveniente.  

Porém, o Constituinte exige Lei Complementar para o estabelecimento de 

sujeição passiva (art. 146, "a", da CR/88). O Código Tributário Nacional é a Lei 

Complementar a que se refere o Constituinte e, em seu art. 128, estipula o responsável como 

pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação principal. O disposto no art. 30, IX, da Lei 

8.212/91, todavia, não é um vínculo com o fato imponível, mas entre pessoas (comando 

único). 

Ainda que assim não fosse, permitir que uma pessoa desvinculada da realização 

da hipótese de incidência seja a responsável solidária pelo pagamento da obrigação, mesmo 

que esteja previsto em lei, excede, em muito, os poderes do legislador infraconstitucional, 

tendo em vista os princípios constitucionais limitadores do poder de tributar, com destaque 

para o da capacidade contributiva. 

                                                           
153  “IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, 

pelas obrigações decorrentes desta Lei; […]” 
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O disposto no art. 30, IX, da Lei 8.212/91 parece uma simples transposição do 

disposto na legislação trabalhista, especificamente no art. 2º, § 2º, da CLT154, que tem como 

requisito apenas a presença de comando único. 

Renato Lopes Becho155, ao refletir sobre a distinção entre a responsabilidade 

solidária de grupos econômicos nos ramos didáticos do direito do trabalho e do direito 

tributário, assim se manifesta:  

A vinculação entre pessoas que realizam o fato gerador é uma importante 

distinção entre a caracterização de grupo econômico para fins trabalhistas 

e para fins fiscais. [...] parece que, para fins trabalhistas, caracteriza grupo 

econômico a direção, controle ou administração comum de mais de uma 

pessoa jurídica. A doutrina, segundo interpretamos, não exige a igualdade 

de participação societária. A legislação tributária, exigindo a vinculação 

entre fato gerador, é mais restritiva.  

Compartilhamos do entendimento, que inexiste no sistema jurídico pátrio, 

comando que cumpra o disposto no artigo 124, II, do Código Tributário Nacional, capaz de 

justificar nesse inciso a responsabilidade solidária das sociedades que compõem os grupos 

econômicos. 

4.4.4 Subsidiariedade 

A subsidiariedade implica na existência de benefício de ordem. Primeiramente, 

a cobrança da dívida tributária é feita em face do próprio contribuinte. Caracterizada a 

impossibilidade de recebimento, haverá o redirecionamento da execução fiscal para o 

responsável em sentido estrito, desde que haja o preenchimento dos requisitos legais. 

O simples inadimplemento não autoriza o redirecionamento da execução. Sobre 

isso, há jurisprudência pacífica do STJ, representada pela Súmula 430: 

O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si 

só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 

                                                           
154  “Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

 § 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, 

estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de 

qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente 

responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.” 
155  A responsabilização tributária de grupo econômico. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 221, fev. 

2014, p. 134. 
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(Súmula 430, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, REPDJe 

20/05/2010, DJe 13/05/2010). 

Tomemos como exemplo o art. 134 do CTN. Observamos que a figura do sócio-

gerente não consta em seu rol. Nele estão os sócios de sociedade de pessoas e não de capital. 

Todavia, não podemos desconsiderar a interpretação do STJ, que é útil para ilustrar que não 

basta a dívida para a aplicação do referido artigo. Faz-se necessário o descumprimento de 

deveres previstos na lei de regência de cada pessoa, que resulta em inadimplência tributária. 

Dessa forma, o pai somente responderá pelo tributo devido por seus filhos 

menores (art. 134, I) se não cumpriu com suas obrigações legais no exercício do pátrio poder, 

dentre elas a de bem administrar o patrimônio dos filhos menores (arts.1.689 a 1693 do 

Código Civil). 

Portanto, nesses termos, parece não haver responsabilidade solidária, mas 

subsidiária no art. 134 do CTN, uma vez que a execução fiscal terá que ser movida, 

primeiramente, contra o contribuinte, para depois, constatadas as circunstâncias acima 

referidas, ocorrer o redirecionamento para as pessoas que estão relacionadas no dispositivo.  

Foi o que reconheceu a Primeira Turma do STJ, no Recurso Especial 

909.215/MG, julgado em 14/09/2010, DJe 22/09/2010. Nos termos do voto do Relator, 

Ministro Teori Zavascki, temos a seguinte argumentação, que reforça a ausência de 

responsabilidade solidária no art. 134, reafirmando ser ela subsidiária: 

1. Conquanto o art. 134 do CTN estabeleça que a responsabilidade dos 

tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos 

sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício, 

seja solidária, é este mesmo dispositivo legal que aponta que tal 

responsabilidade será solidária para os "casos de impossibilidade de 

exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte", 

definindo, com isso, o benefício de ordem. Nessa orientação, a 

jurisprudência do STJ é questão no sentido de que a responsabilidade é, no 

caso, subsidiária. Confira-se, na parte que importa ao julgamento do 

presente recurso, precedente da Primeira Seção do STJ: 

[…] 

10. Flagrante ausência de tecnicidade legislativa se verifica no artigo 134, 

do CTN, em que se indica hipótese de responsabilidade solidária 'nos casos 

de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal 

pelo contribuinte', uma vez cediço que o instituto da solidariedade não se 

coaduna com o benefício de ordem ou de excussão. Em verdade, o aludido 

preceito normativo cuida de responsabilidade subsidiária (EREsp 

446.955/SC, Primeira Seção, 'Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19.05.2008). 
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Em suma, a responsabilidade prevista no art. 134 do CTN é subsidiária, e não 

solidária como expôs o legislador. Isso porque a execução fiscal é movida primeiramente 

em face do contribuinte.  

Em segundo momento, poderá haver o redirecionamento para as pessoas do art. 

134 do CTN, provadas as seguintes circunstâncias: 

(i)  Impossibilidade de recebimento por parte do Fisco por impossibilidade 

econômica do contribuinte em honrá-lo. 

(ii)  Descumprimento de algum dever, exposto na lei que rege os atos das 

pessoas arroladas no art. 134 do CTN. 

Essa é a posição defendida, por exemplo, por Paulo César Conrado156, que retrata 

o aspecto processual da subsidiariedade: “Em relação ao aspecto processual, isso significaria 

que uma execução fiscal teria que ser proposta primeiro contra a pessoa jurídica e, 

posteriormente, verificado o fato descrito no art. 134, aí sim direcionar-se os atos executivos 

para a pessoa do sócio”.  

Generalizando, podemos concluir que há responsabilidade subsidiária nos 

dispositivos do Código Tributário Nacional que, primeiramente, preveem a execução contra 

o contribuinte. Se nem assim for possível a satisfação do crédito, poderá haver o 

redirecionamento da cobrança para terceira pessoa, que satisfaça as condições exigidas pela 

norma geral e abstrata incidente sobre a situação157. 

4.4.5 Pessoalidade 

A pessoalidade pela responsabilidade do crédito tributário, em se tratando de 

terceiros, significa que o contribuinte original não está mais obrigado a adimpli-lo, mas, sim, 

                                                           
156  Responsabilidade tributária e o novo Código Civil. In: BORGES, Eduardo de Carvalho (Coord.). Impacto 

tributário do novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 85. 
157  Outro exemplo de responsabilidade subsidiária encontra-se no art. 133, II, do CTN: 

 Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo 

de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, 

sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao 

fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: 

 II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a 

contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. 
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os sujeitos que, em virtude de conduta exercida além dos poderes que licitamente lhe foram 

outorgados, deram causa ao nascimento do tributo.  

A responsabilidade das pessoas referidas no art. 135 do CTN é exclusiva, 

pessoal, e, verificando-se a sua existência, haveria a exclusão do contribuinte da relação 

jurídica com o Fisco.  

Há autores, a exemplo de Hugo de Brito Machado158, que não admitem a 

exclusão do contribuinte. Eis os argumentos utilizados pelo autor: 

A lei diz que são pessoalmente responsáveis, mas não diz que sejam os 

únicos. A exclusão da responsabilidade a nosso ver teria de ser expressa. 

Com efeito, a responsabilidade do contribuinte decorre de sua condição de 

sujeito passivo direto da relação obrigacional tributária. Independe de 

disposição legal que expressamente a estabeleça. Assim, em se tratando de 

responsabilidade inerente à própria condição de contribuinte, não é 

razoável admitir-se que desapareça sem que a lei o diga expressamente. 

Parece-nos que pensar dessa forma retira a função do vocábulo pessoalmente 

inserido no caput do art. 135 do CTN, que aplica a pessoalidade como forma de sanção às 

pessoas relacionadas e que agiram ilicitamente. Trata-se de uma exceção à responsabilidade 

do contribuinte, que, afinal de contas, foi também lesado. 

De todo modo, o único efeito da responsabilidade que pode ser atribuído às 

empresas que pertencem a grupos econômicos é a solidariedade, fundamentada no art. 124, 

I, do Código Tributário Nacional. O vocábulo responsabilidade é utilizado aqui em sentido 

amplo, porque é aquela do contribuinte ou sujeito passivo da norma padrão de incidência, já 

que o interesse comum de tais sociedades é na realização do mesmo fato imponível. Não se 

trata, portanto, de responsabilidade em sentido estrito (sucessão, terceiros e infração).  

  

                                                           
158  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 142. 
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5 ASPECTOS PROCEDIMENTAIS E PROCESSUAIS RELEVANTES PARA A 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM FACE DE GRUPO 

ECONÔMICO 

Dissemos linhas acima, que a configuração de responsabilidade solidária de 

conglomerado de sociedades se dá pela comprovação de interesse comum na realização do 

mesmo fato imponível. O cometimento de fraude ou ilicitudes, afirmamos, não compõem o 

antecedente da regra de que tratamos. 

Dessa forma, enunciamos a norma de responsabilidade tributária de grupo 

econômico da seguinte forma: 

Hipótese: dado o fato de várias sociedades possuírem comando único e terem 

participado na realização da hipótese de incidência, o que configura interesse jurídico 

comum; 

Consequência: deve ser a responsabilidade solidária dessas sociedades pelo crédito 

tributário em cobrança.  

Portanto, para que o crédito tributário seja validamente constituído em face das 

diversas sociedades, deve ser comprovado que tais pessoas jurídicas: 

( i ) possuem comando único; 

( ii ) participaram na realização da hipótese de incidência. 

Tais aspectos a serem cumpridos para a constituição válida da norma individual 

e concreta, que culminará na responsabilidade solidária de conglomerados de sociedades, 

depende, em parte, de comandos jurídicos que regem aspectos procedimentais e processuais. 

Sendo assim, a autoridade administrativa deverá observar os requisitos legais de 

validade do lançamento, mas também e, sobretudo, os princípios presentes na Constituição 

Federal.  

Portanto, a primeira questão a ser tratada no capítulo é a seguinte: os princípios 

constitucionais devem ser aplicados no processo administrativo fiscal? Estendem-se à todas 

as empresas que colaboraram na prática do mesmo fato imponível?  
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Por outro lado, no âmbito do Poder Judiciário, a possibilidade de configuração 

de grupo econômico, cinge-se à aplicação pelo juiz do art. 50 do Código Civil, que preceitua 

a desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso de poder e confusão 

patrimonial.  

A partir do ângulo da desconsideração da personalidade jurídica, a dúvida a ser 

resolvida é se o juiz estaria acatando a ideia da Fazenda, de que o cometimento de fraudes 

daria ensejo à hipótese de interesse comum para fins tributários, com base no artigo 124, I, 

do CTN. Se assim o for, a norma de responsabilidade dos grupos econômicos, acima 

enunciada estará errada, ou incompleta, já que em seu antecedente não admitimos o interesse 

comum na prática de ato ilícito, mas na realização do fato imponível previsto na hipótese de 

incidência. 

 

5.1. Considerações iniciais sobre aspectos procedimentais e processuais relevantes ao 

tema tratado 

O aspecto material ou substantivo do direito tributário está evidenciado na 

Constituição Federal e na respectiva legislação subordinada, com especial destaque para o 

Código Tributário Nacional.  

No texto Maior, de acordo com o abordado ao longo deste trabalho, 

particularmente no Capítulo I, encontraremos o conteúdo do direito tributário estabelecido 

da seguinte forma: 

(i) pela instituição de limites do sistema tributário, delineados a partir dos grandes princípios; 

(ii) pelo conceito de tributo, categoria fundamental da matéria que nos dispusemos a estudar; 

(iii) pela distribuição da competência legislativa dos entes políticos; 

(iv) pelas possíveis regras-matrizes dos tributos, que verificamos por meio da conjugação da 

competência legislativa e dos princípios constitucionais.  

Nas normas gerais veiculadas pelo Código Tributário Nacional, as disposições 

da Carta da República ganham contornos mais definidos, a ponto de percebermos dois 

momentos distintos do fenômeno tributário: 
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 (i) o que estabelece a obrigação com a prática do fato imponível, de acordo com o art. 114159;  

(ii) o que preceitua a formalização do crédito tributário com o lançamento, conforme art. 

142160. 

Doutrinadores, em face da divisão do fenômeno tributário, apontam a existência 

de um direito material, que regula a obrigação, e outro, de ordem processual, que versa sobre 

a constituição e cobrança do crédito tributário, envolvendo o aspecto processual, seja de 

ordem administrativa ou judicial. Nesse sentido, a lição de Ruy Barbosa Nogueira161: 

O CTN separa com bastante nitidez o nascimento da obrigação e a 

constituição formal do crédito tributário. A obrigação nasce com a 

realização do fato gerador (art. 114) e o crédito se formaliza com a 

conclusão do lançamento (art. 142). A lei tipificadora ou descritiva do fato 

gerador e a ocorrência deste são elementos constitutivos ou criadores da 

obrigação e, portanto, do direito material, ao passo que o lançamento, como 

mecânica de apuração e avaliação daqueles elementos é apenas matéria 

administrativa e de direito formal. 

Não concordamos com o autor citado, de que o lançamento como mecânica de 

apuração do direito material é apenas direito formal e de ordem administrativa. Notadamente 

porque veicula o conteúdo, a substância, que em nosso ver, deve seguir a hierarquia do 

sistema, que se inicia com a Constituição Federal. 

Contudo, a partir da ideia de separação entre direito tributário substantivo, cujo 

objeto seria a obrigação tributária e direito tributário formal, dirigido à constituição válida e 

cobrança do crédito, podemos dar maior ênfase aos aspectos procedimentais e processuais, 

servindo-nos de instrumento didático para explicarmos aspectos relevantes para a 

responsabilidade solidária dos grupos econômicos.   

Dessa maneira, como consequência da divisão formulada, no campo do direito 

formal, podemos identificar a existência de procedimento administrativo, que se reporta ao 

momento preparatório do ato de lançamento e de um processo tributário em sentido amplo. 

                                                           
159 Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua 

ocorrência. 
160 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 

lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 

da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar 

o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
161  Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 114, grifos do autor.  
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Este último, por sua vez, engloba a resistência do contribuinte expressa na esfera 

administrativa (processo administrativo) e também o processo judicial. 

Os termos “procedimento” e “processo” comportam distinções. Ambos trazem 

a ideia de atos coordenados para a realização de determinado fim. Uma diferença possível 

de ser apontada e que nos interessa no momento, é que no conceito de “procedimento”, não 

há litigiosidade expressa em um documento denominado auto de infração e imposição de 

multa, responsável por retratar o lançamento e as penalidades aplicadas pela autoridade 

competente. Trata-se de sua fase de preparação, marcadamente fiscalizatória, na qual a 

autoridade administrativa preocupa-se em apurar os fatos, com a reunião de provas de seu 

acontecimento e com a subsunção correta aos dispositivos legais. 

No processo, compreendido em sentido amplo, isto é, envolvendo a fase 

administrativa e a judicial, o que se procura, em caso de autuação pelo Fisco, é justamente a 

resolução do conflito surgido pela resistência apresentada pelo contribuinte, por intermédio 

de impugnação ao auto de infração na via administrativa ou por medida promovida junto ao 

Poder Judiciário.  

Por esse motivo, na esfera tributária podemos falar do procedimento 

administrativo de lançamento e de processo administrativo fiscal, que, por sua vez, está 

incluído na concepção de processo tributário em sentido amplo, ao lado do processo judicial.  

No processo administrativo fiscal, teremos uma espécie de autocontrole da 

legalidade exercida pela própria administração, ainda que, nos tribunais administrativos, nos 

quais são julgados os recursos, haja a participação de representantes dos contribuintes nos 

órgãos julgadores. Como exemplo citamos o CARF – Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais criado pela Lei 11.941/2009162. 

No processo tributário judicial, os conflitos são resolvidos pelo Poder Judiciário 

e, portanto, teremos a figura de um juiz não vinculado ao Poder Executivo, e de partes 

                                                           
162 Art. 48.  O Primeiro, o Segundo e o Terceiro Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, bem 

como a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ficam unificados em um órgão, denominado Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com 

competência para julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos 

especiais, sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil.  
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tratadas com isonomia. Além disso, como diferença substancial, apontamos a figura do 

trânsito em julgado, que encerrará de forma definitiva a lide.  

Observamos que a impossibilidade de a Fazenda mover ação judicial em caso de 

insucesso no processo administrativo, não implica na existência da figura do trânsito em 

julgado administrativo, mas denota, simplesmente, falta de interesse em agir, já que em sede 

de autocontrole reconheceu vícios na constituição do crédito. 

Ao relacionarmos o tema eleito para este trabalho com os aspectos processuais 

e procedimentais, percebemos que a constituição da sujeição passiva em face do grupo 

econômico pode ocorrer em dois momentos: 

( i ) no procedimento administrativo de lançamento, já que cabe ao Fisco provar que as 

empresas do conglomerado realizaram a hipótese de incidência. Esclarecemos que,  em caso 

de improcedência  da impugnação do crédito tributário pelo contribuinte, os tribunais 

administrativos  confirmam o lançamento em face das várias sociedades envolvidas. 

( ii) no redirecionamento da execução fiscal, que tem por objeto a cobrança do crédito, como 

decorrência da desconsideração da personalidade jurídica, realizada pelo juiz. 

No capítulo 3, reservado à sujeição passiva, estudamos o lançamento tributário 

como ato que constitui o crédito tributário. Naquela oportunidade, preferimos analisá-lo 

enquanto ato administrativo porque o objetivo, no tópico, era abordar, em linhas gerais, a 

formação do crédito tributário, para, então, firmarmos a sujeição passiva e passarmos para o 

estudo da responsabilidade tributária.  

Porém, reduzindo o foco para o problema central de nossos esforços, isto é, como 

se daria a responsabilidade tributária dos conglomerados de empresas, devemos também 

estudar, alguns aspectos procedimentais do lançamento, já que seria este o único momento 

que a autoridade fiscal teria para constitui-lo validamente. 

Em momento posterior, em sede de execução fiscal, o redirecionamento às 

sociedades que compõem determinado conglomerado será realizado pela incidência do art. 

50 do Código Civil, no qual o juiz, com base em provas que demonstram abuso de 

personalidade e confusão patrimonial, irá afastar a personalidade jurídica e poderá atingir 

outras empresas, caracterizando o interesse comum na realização do fato imponível pelo 

conglomerado de sociedades. 
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5.2 – Princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no procedimento 

administrativo e no processo tributário 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa são garantias constitucionais 

previstas no art. 5º, LV, da Carta da República, dirigida aos acusados em processo judicial e 

administrativo, que dispõem de todos os meios e recursos a ela inerentes. 

  Como valores constitucionais, o contraditório e a ampla defesa realizam 

outros princípios da mais ampla envergadura, a saber: (i) o princípio do Estado Democrático 

de direito; (ii) princípio do devido processo legal; (iii) princípio da igualdade (paridade de 

armas) e (iv) proteção da dignidade humana.163 

 O Estado Democrático de Direito, do ponto de vista conceitual, pode ser 

entendido como aquele no qual há a participação dos cidadãos na definição e realização de 

seus objetivos. Para tanto, elegem seus representantes que serão os responsáveis pela 

confecção de leis, bem como pela administração do país. Além disso, em caso de desrespeito 

a seus direitos, possuem a seu dispor instituições e procedimentos legalmente constituídos 

para garanti-los.  

  Nesse modo de pensar, entendemos o processo no Brasil, como instituição de 

natureza jurídica que visa realizar o direito material. Contudo, somente o fará, em 

consonância com o Estado Democrático previsto na Carta da República, se propiciar a 

participação dos interessados.  

Carlos Ari Sundfeld164leciona que um Estado de Direito é aquele criado e 

regulado por uma Constituição, norma de superior hierarquia. Nele também haverá a divisão 

do poder político em órgãos independentes e harmônicos, responsáveis por controlar uns aos 

outros, sendo o direito obrigatório para os cidadãos e também para o próprio Estado. 

Todavia, segundo o autor: 

“Um Estado como esse não é necessariamente democrático [...]. Podemos defini-

lo [refere-se ao Estado Democrático165 de Direito] como aquele onde o povo, 

                                                           
163  Conforme Andréa Mascitto. “A importância da preservação da ampla defesa e do contraditório no processo 

administrativo fiscal: análise à luz de exemplos práticos.  Artigo publicado in Direito Tributário: direito 

processual tributário: aspectos fundamentais. Tathiane Piscitelli, coordenadora. São Paulo: Saraiva, 2012 – 

(Série GV Law), p 21-50. 
164 Fundamentos de Direito Público. 5ª ed. 6ª tiragem, p. 49. 
165 Esclarecemos nos colchetes.  
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sendo o destinatário do poder político, participa, de modo regular e baseado em 

sua livre convicção, do exercício desse poder.” 

Portanto, é pelo intermédio da participação das partes que produzem provas e 

tecem argumentações, que o Estado Democrático de Direito exerce a Justiça, aproximando-

se da verdade que possa dar suporte à solução dos conflitos166. 

Para que a participação processual ocorra é necessário garantir-se o devido 

processo legal, como fez o constituinte de 1988, no art. 5º, LIV do Texto Maior. A expressão 

“devido processo legal” necessita ter seu conteúdo esclarecido. Em nossa opinião não se 

trata de seguir o formalismo processual de forma literal, mas de compreender sua razão de 

ser, sua finalidade. Dessa maneira ao aplicá-lo deve-se garantir que: 

(i ) ninguém será privado de sua liberdade ou dos respectivos bens, sem a observância das 

regras processuais previamente estabelecidas e; 

( ii ) a igualdade entre as partes, o contraditório e a ampla defesa .  

Nesse fio de raciocínio, a administração, ao constituir o crédito em face de 

grupo econômico na fase procedimental do lançamento, portanto, sem que haja a lide, deve 

seguir estritamente esse princípio constitucional, garantindo a participação dos contribuintes 

para que apresentem suas provas e argumentos, a serem considerados à luz da legalidade. 

Machado Segundo, ao ressaltar a importância do princípio do devido processo 

legal, assim se manifesta167: 

“Aliás, embora a abrangência do devido processo legal se devesse restringir, em 

tese, aos processos nos quais as partes se encontrem em conflito, não se aplicando 

aos chamados ‘meros procedimentos’, a exemplo do procedimento de fiscalização, 

o moderno constitucionalismo tem dado aplicação bastante ampla ao princípio do 

devido processo legal, especialmente em sua acepção substantiva [refere-se à 

                                                           
166 O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a necessidade de se garantir a participação das partes, no caso 

contribuintes, manifestou-se pela realização do princípio do devido processo legal e da ampla defesa, na esfera 

administrativa, considerando indevida a exigência de depósito recursal como pressuposto de admissibilidade 

de recurso administrativo. RECURSO ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO - § 2º DO ARTIGO 33 DO 

DECRETO Nº 70.235/72 - INCONSTITUCIONALIDADE. A garantia constitucional da ampla defesa afasta 

a exigência do depósito como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo.  

(RE 388359, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2007. 

 
167 Processo Tributário. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 36. Esclarecemos em colchetes. 
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igualdade entre as partes, o contraditório e à ampla defesa, dentre outros 

princípios, que devem garantir o conteúdo das normas processuais], impondo a 

sua observância em toda criação ou aplicação de normas jurídicas. Esse 

entendimento, que conta com o aval do STF, vê no dispositivo em comento a 

própria positivação do princípio da razoabilidade. Assim considerado, o princípio 

do devido processo legal vincula toda a atividade estatal, tenha ela cunho 

processual ou não. 

Em suma, o princípio do devido processo legal deveria ser observado pela 

administração pública em todo o caminho de constituição do crédito tributário, bem como 

em fase litigiosa, garantindo a igualdade entre as partes, o contraditório e a ampla defesa. 

 

5.3  O Decreto 70.235/72 e a constituição do crédito tributário em face das sociedades 

que compõem o grupo econômico 

O Decreto 70.235/72, regula o procedimento administrativo fiscal dos tributos 

de competência da União. Tomaremos alguns de seus dispositivos como objeto de análise, 

dada a sua validade em todo o território nacional. Isso não quer dizer que exista hierarquia 

entre a legislação da União, dos Estados e dos Municípios, no que tange aos procedimentos 

administrativos de constituição do crédito tributário. Trata-se apenas de uma opção para 

facilitar o estudo. 

O referido Decreto, em seu art. 7º, determina que o procedimento de fiscalização 

se inicia com a notificação, necessariamente por escrito, feita pelo agente competente ao 

contribuinte, com o objetivo de reunir os elementos probatórios e constituir o lançamento do 

tributo. E tem, por principal efeito, cessar a possibilidade de denúncia espontânea prevista 

no art. 138 do Código Tributário Nacional.  

Note-se que ao analisar a documentação da empresa, seria possível ao agente 

fiscalizador, verificar eventual interesse comum na realização do mesmo fato gerador, uma 

vez que, em via de regra, há a participação reiterada de várias sociedades, para que ele ocorra. 

A título de exemplo singelo, sociedade “A” fabrica, com exclusividade o produto que outra 

empresa, denominada “B” vende, sendo que a holding sócia da fabricante, também possui 

quotas na vendedora “B”. Ou ainda, para dificultar, a holding comanda “B”, de maneira 

informal, o que seria possível averiguar em diligência. 
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Caso não se verifique e se prove a existência de interesse jurídico comum nessa 

fase procedimental, o lançamento se dará apenas em face de uma das empresas, que a 

depender de seu porte econômico e de decisões administrativas poderá não ter o patrimônio 

necessário para saldar o crédito.  

Posteriormente, em fase processual, o redirecionamento da execução fiscal 

poderá sofrer os efeitos do tempo, ocorrendo a decadência de se constituir o crédito em face 

das outras sociedades e a prescrição da ação. 

O artigo 9º168, do referido Decreto, exige da autoridade administrativa, que ateste 

os fatos que levaram ao lançamento e à aplicação das penalidades. Portanto, ao fazer a 

constituição do crédito contra empresas que possuam comando único, terá que provar o 

interesse jurídico das sociedades na realização da hipótese de incidência. 

Segundo leciona Marcos Vinicius Neder169, para quem o direito depende 

fundamentalmente de questões relacionadas às provas, a justiça da decisão administrativa 

subordina-se ao apropriado exame das questões fáticas. A assertiva nos parece procedente, 

já que o direito se aplica a fatos, que precisam ser provados para se tornarem jurídicos.  

Além disso, na medida em que as autoridades administrativas, por determinação 

do Decreto 70.235/72, são proibidas de analisar a constitucionalidade dos atos 

administrativos170, a análise das provas passa a ser o foco. O autor, ao tecer comentários 

sobre o processo administrativo afirma:171 

Os contribuintes não têm o dever de produzir prova em sua defesa, tão só 

o ônus. Não as produzindo não sofrem sanção alguma, mas deixam de 

auferir a vantagem que decorreria do implemento da prova. [...] Por outro 

lado, por força do que dispõe o art. 9º do Decreto nº 70.235/72, o Fisco tem 

o dever de provar o fato constitutivo de seu direito de exigir o crédito 

tributário. Em nosso ordenamento, não há normas jurídicas que imponham 

a presunção de legitimidade ao lançamento tributário, no que se refere ao 

                                                           
168  “Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos 

de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar 

instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à 

comprovação do ilícito. “ 
169  Aspectos Formais e Materiais no Direito Probatório. In: ______; SANTI, Eurico Marcos Diniz de; 

FERRAGUT, Maria Rita (Coords.). A prova no processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010, p. 13. 
170  “Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a 

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de 

inconstitucionalidade (Decreto 70.235/72). “. Discordamos do dispositivo legal, na medida em que é na 

Constituição Federal, que encontramos os comandos de maior hierarquia inseridas em capítulo sobre o 

Sistema Constitucional Tributário. 
171  Op. cit., p. 19-20. 
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seu conteúdo. A falta de comprovação do fato impositivo acarreta a 

invalidade do lançamento tributário. 

Dessa forma, o Fisco, para constituir a responsabilidade solidária das empresas 

que compõem grupo econômico, deve, por expressa disposição de lei, reunir provas que 

demonstrem: (i) a existência de centro único de comando e (ii) interesse jurídico na 

realização do mesmo fato imponível, já que o item (i) sozinho não se presta a caracterizar 

grupo econômico para fins tributários, de acordo com nossa definição exposta no capítulo 2 

deste trabalho. 

A fase processual administrativa é inaugurada com a impugnação do 

contribuinte ao lançamento do crédito tributário, composto pelo tributo e penalidades, 

efetuado pelas autoridades fiscais no documento denominado auto de infração172, segundo 

os termos do art. 14, do Decreto 70.235/72. Portanto, sem que o lançamento ocorra em face 

das sociedades que compõem o conglomerado, a discussão sobre existência de grupo 

econômico será retomada, se necessário, provavelmente em fase de execução fiscal. 

Salientamos ser comum a confusão entre interesse jurídico na realização do 

mesmo fato gerador e interesse econômico, na caracterização da responsabilidade solidária. 

Vejamos um exemplo. 

O CARF, no Acórdão nº 1101001.117, proferido pela 1ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária, manifestou-se no seguinte sentido: 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. GRUPO 

ECONÔMICO. A caracterização da solidariedade por interesse comum na 

situação que constitui o fato gerador exige a demonstração de que os 

sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato jurídico tributário ou 

desfrutaram de seus resultados, em razão de confusão patrimonial.  

No relatório do acórdão, há o resumo dos argumentos da autoridade fiscal que 

lavrou o auto de infração, justificando a existência de grupo econômico em virtude de 

participação de sócio majoritário em conglomerado de empresas e em razões de ordem 

econômico-financeiras. Nas palavras do agente da fiscalização: 

As devedoras são parte de grupo econômico formado por doze empresas 

que têm como sócio majoritário a holding [...]. O grupo econômico foi 

iniciado em 1963 [...], sendo posteriormente formadas outras empresas a 

                                                           
172  “Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. ” 
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fim de atender diversos nichos do mercado de fornecimento de mão de 

obra. Essas empresas não corresponderam à expectativa do grupo, sendo 

ao final custeadas pelas empresas ora autoras, resultando na falta de capital 

de giro das mesmas, inúmeros empréstimos bancários e finalmente à 

redução de colaboradores e prejuízos. Requereram o deferimento do 

processamento da recuperação judicial nos termos do artigo 52 da lei de 

Recuperação de Empresas. Nessas circunstâncias, restando caracterizado o 

interesse comum entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico, 

como abaixo, estas devem ser solidariamente trazidas ao pólo passivo da 

obrigação em tela, segundo o ordenamento do art. 124, inciso I, do Código 

Tributário Nacional – CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966). 

O que se verifica pelos argumentos da fiscalização, em primeiro plano, é um 

raciocínio meramente econômico-financeiro e a falta de demonstração do interesse jurídico 

na realização do fato imponível do IRPJ, objeto do auto de infração.  

O simples fato de compartilhamento de interesses econômicos, com a criação de 

empresas para o atendimento de diversos nichos do mercado de fornecimento de mão de 

obra e, a posterior realização de empréstimos bancários, não provam o interesse jurídico 

comum, exigido pelo art. 124, I, que, combinado com o art. 128, ambos do Código Tributário 

Nacional, o definem em torno da mesma hipótese de incidência.  

O ato administrativo de lançamento, resultante do procedimento analisado no 

acórdão citado, no que se refere à existência de responsabilidade solidária, carece de 

motivação jurídica. No trecho do voto do Relator Benedicto Celso Benício Junior, 

observamos o ponto de vista, que queremos ressaltar: 

A responsabilização solidária das sociedades empresárias que compõem o 

mesmo grupo econômico da contribuinte é absolutamente improsperável. 

Com efeito, é incontestável que o Termo de Verificação Fiscal calca a 

responsabilização solidária das sociedades empresárias integrantes do 

mesmo grupo econômico exclusivamente no inciso I do art. 124 do CTN, 

que estabelece que a solidariedade tem lugar entre pessoas que tenham 

interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação 

principal. Ora, por mais que haja sócios em comum entre as empresas, não 

há que se falar em responsabilização solidária por pretenso interesse 

comum das sociedades, tendo em vista que em momento algum se disse 

que essas pessoas jurídicas não se constituiriam em entidades que, por mais 

que apresentassem certos vínculos, efetivamente tinham existências 

distintas. É importante salientar que, por mais que as sociedades aqui 

controvertidas – à exceção da holding [...] – estejam passando por processo 

de recuperação judicial, essa circunstância não significa que tais entidades 

tenham perdido a sua individualidade, ao mesmo tempo em que não há 

qualquer preceito legal no sentido de que o evento em referência engendra 

a responsabilização solidária por créditos tributários entre os partícipes do 

processo de recuperação. Frise-se: o Fisco jamais afirmou que as empresas 

em destaque eram, em verdade, uma sociedade apenas, razão pela qual não 

consigo vislumbrar o interesse comum que as pretensas responsáveis 
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solidárias poderiam ter na situação que constituiu o fato gerador das 

exações aqui controvertidas, ao menos não aquele interesse comum que 

enxergo no inciso I do art. 124 do CTN. De fato, o interesse comum a que 

se refere o citado inciso I do art. 124 do CTN apenas tem lugar nas 

hipóteses em que os solidariamente obrigados ao pagamento do tributo 

encontram-se absolutamente no mesmo polo das relações que engendram 

o nascimento dos tributos, o que não se verifica entre empresas que, por 

mais que integrantes de um único grupo econômico, têm personalidade 

jurídica e atividades próprias e que não se confundem nem mesmo aos 

olhos das autoridades autuantes. 

Não concordamos com o Relator, ao afirmar a necessidade de se perder a 

individualidade das empresas para se caracterizar grupo econômico. Se assim o fosse, 

estaríamos diante de uma simulação, de um ilícito, o que não se coaduna com o disposto no 

art. 124, I do CTN, mas com outros dispositivos, como os artigos 135 e 137 do mesmo 

Diploma legal. 

Todavia, o voto do relator ressalta a necessidade da autoridade fiscal refinar seu 

olhar para os aspectos jurídicos. As provas devem ter como objetivo demonstrar que a 

hipótese de incidência da regra-matriz, se encontra plenamente preenchida pelos fatos 

narrados no auto de infração, que no caso comentado, tratar-se-ia de auferir lucro.  Porém, 

não basta a hipótese, sendo fundamental o cuidado com o consequente, na exata medida em 

que está tentando preencher o modelo que traz os aspectos básicos que retratam a incidência. 

Quem haveria praticado o fato? As várias empresas? Então, deve prová-lo retratando a 

participação de cada uma das sociedades na realização do fato imponível.  

Sendo a fase procedimental, o único momento que possui a Autoridade 

Administrativa para efetuar o lançamento em face de grupo econômico, uma importante 

questão se coloca: quais os princípios constitucionais se aplicariam nesta fase, de modo a 

garantir a legalidade do crédito e a segurança jurídica? 

Referimo-nos à segurança jurídica, em virtude de que lançamentos mal 

realizados, aliados à reconhecida demora na cobrança dos créditos tributários podem 

acarretar na decadência do direito de lançar contra as demais empresas do grupo econômico, 

ou na prescrição do redirecionamento da execução fiscal. Resultará em ineficaz aplicação 

do direito. 

Por outro lado, a ideia de que não há participação do contribuinte nesta fase 

procedimental, por força da não incidência dos princípios constitucional do contraditório, 

coloca em risco a ordem jurídica, formada hierarquicamente, a partir das garantias 

constitucionais. 



127 

 

Em nossa opinião, ainda que o lançamento seja ato privativo da autoridade 

competente, os princípios constitucionais devem ser aplicados na medida do possível. A não 

existência de contraditório nessa fase, não exime a fiscalização da produção de provas, que 

incluem também a oitiva dos contribuintes, que poderão esclarecer documentos e fatos 

suspeitos. 

A importância deste tópico reside no fato de que, recorrentemente, a relação 

jurídica tributária é alterada no curso do processo de execução fiscal, ocorrendo seu 

redirecionamento para terceiros que não constaram, originalmente, do título executivo 

extrajudicial (Certidão da Dívida Ativa), que fundamenta essa espécie de processo judicial.  

Em nossa opinião, isto se dá, principalmente, pela ausência de apuração dos fatos 

pela autoridade administrativa, o que ocorre porque a maioria dos tributos é constituída pela 

modalidade denominada de lançamento por homologação, sendo a fiscalização realizada em 

primeiro momento, de forma remota e vinculada a um sistema de gerenciamento de dados 

Observamos, ainda, que, muitas vezes, tendo em vista a alta taxa de mortalidade 

das empresas, a transferência dos ativos para uma nova pessoa jurídica pode ocorrer no 

transcurso da execução fiscal. Contudo, em nossa opinião, este fato não pode embasar a ideia 

de grupo econômico para fins de responsabilidade tributária, mas de responsabilidade de 

terceiros, por fraude, ou por sucessão, a depender das circunstâncias. 

Portanto, mesmo existindo o redirecionamento, se este for fundamentado em 

interesse comum na realização do mesmo fato imponível e comando único formador de 

grupo de empresas, parece importante a total atenção à data de sua realização. Isto é, as 

empresas que eventualmente tenham interesse jurídico e colaboraram para sua ocorrência, 

necessariamente, estariam constituídas à época e agiriam sob comando único. 

5.4 O art. 50 do Código Civil: a desconsideração da personalidade jurídica 

A importância deste tópico reside no fato de que, recorrentemente, a relação 

jurídica tributária é alterada no curso do processo de execução fiscal, ocorrendo seu 

redirecionamento para terceiros que não constaram, originalmente, do título executivo 

extrajudicial (Certidão da Dívida Ativa), que fundamenta essa espécie de processo.  

A Constituição da República assegura, como direito fundamental, que ninguém 

poderá ser privado de seus bens, sem o devido processo legal, o que implica na possibilidade 
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de contraditório e de ampla defesa nos processos administrativos e judiciais (art. 5º, LIV e 

LV). 

 Exercido o contraditório, como decorrência, somente após a constituição 

definitiva do crédito tributário na via do processo administrativo é que serão iniciados os 

procedimentos preparatórios para que, por intermédio da ação de execução fiscal, o Estado-

juiz adentre na esfera privada do devedor, com a intenção de tornar efetivo o recebimento 

do crédito. 

Observamos que em precedente representativo da Súmula Vinculante nº 24173, o 

Supremo Tribunal Federal definiu o momento da constituição definitiva do crédito tributário, 

como sendo aquele no qual não há mais a possibilidade de recursos nessa esfera da 

jurisdição.174 

Nesse sentido, antes de ajuizar a ação, é necessário que a autoridade 

administrativa providencie o título executivo extrajudicial que embasará a execução fiscal, 

                                                           
173 Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, 

antes do lançamento definitivo do tributo. 

174 Ementa: I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, art. 1º): lançamento do tributo pendente 

de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso, porém, o 

curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. 1. Embora não 

condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa causa para a ação 

penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da L. 8137/90 - que é material ou de resultado -, enquanto não 

haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo 

uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei 

a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 

9249/95, art. 34), princípios e garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada 

propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante 

o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras 

de toda sorte do processo criminal. (...)" (HC 81611, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, 

julgamento em 10.12.2003, DJ de 13.5.2005) 

"De modo que, sendo tributo elemento normativo do tipo penal, este só se configura quando se configure a 

existência de tributo devido, ou, noutras palavras, a existência de obrigação jurídico-tributária exigível. No 

ordenamento jurídico brasileiro, a definição desse elemento normativo do tipo não depende de juízo penal, 

porque, dispõe o Código Tributário, é competência privativa da autoridade administrativa defini-lo. Ora - e 

aqui me parece o cerne da argumentação do eminente Relator -, não tenho nenhuma dúvida de que só se 

caracteriza a existência de obrigação jurídico-tributária exigível, quando se dê, conforme diz Sua Excelência, 

a chamada preclusão administrativa, ou, nos termos no Código Tributário, quando sobrevenha cunho definitivo 

ao lançamento. (...) E isso significa e demonstra, a mim me parece que de maneira irrespondível, que o 

lançamento tem natureza predominantemente constitutiva da obrigação exigível: sem o lançamento, não se tem 

obrigação tributária exigível. (...) Retomando o raciocínio, o tipo penal só estará plenamente integrado e 

perfeito à data em que surge, no mundo jurídico, tributo devido, ou obrigação tributária exigível. Antes disso, 

não está configurado o tipo penal, e, não o estando, evidentemente não se pode instaurar por conta dele, à falta 

de justa causa, nenhuma ação penal." (HC 81611, Voto do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgamento 

em 10.12.2003, DJ de 13.5.2005) 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=78807
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=78807
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o que ocorre com a inscrição na dívida ativa, que conterá os elementos exigidos pelo art. 2º, 

§ 5º da Lei 6.830/80175.  

Para que se promova a execução fiscal, será extraída certidão com os dados que 

constam do Termo de Inscrição da Dívida. A certidão da dívida é o único título executivo 

extrajudicial apto a fundamentar a execução fiscal176 e goza de presunção de certeza e 

liquidez, conforme disposto no art. 3º da Lei de Execução Fiscal.177 

Trata-se de título executivo constituído unilateralmente, pelo próprio credor, em 

tese, após regular procedimento administrativo que garanta, inclusive, o devido processo 

legal e o direito a ampla defesa e contraditório. Nesse sentido, James Marins178: 

É, portanto, limitada a execução ao que foi aferido no procedimento 

administrativo que ampara o ato de lançamento e onde se dá o acertamento 

do crédito plasmado no título que instrumentaliza a execução. A CDA 

deve refletir de forma idônea o que se apurou no procedimento 

administrativo. Semelhante detalhe por vezes escapa à autoridade fiscal. 

É o que ocorre, por exemplo, quando, sem fazer referência expressa no 

título, busca o Fisco cobrar a dívida de suposto responsável cujo nome é 

estranho à execução ou proceder alterações no título executivo que não 

foram legitimadas por anterior acertamento. Não pode o ente arrecadador 

buscar o acertamento de seu crédito após ter instruído o título e dado início 

à execução. O título executivo para ser válido, leia-se gerar presunção de 

liquidez e certeza, deve espelhar fielmente o que se apurou no 

procedimento administrativo – que a seu turno deve ter sido realizado em 

absoluta adstrição à lei, material, formal e, em certos casos, processual – 

sob pena de ineficácia da execução e nulidade do título. Se não for regular 

o procedimento administrativo não haverá presunção de certeza 

impossibilitando qualquer pretensão executória por parte do Fisco. 

Sendo, portanto, a certidão da dívida ativa o título que se cobra na ação de 

execução fiscal, o Fisco, em regular procedimento administrativo, que inclui o devido 

                                                           
175  “§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: 

 I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de 

outros;  

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais 

encargos previstos em lei ou contrato; 

 III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 

 IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo 

fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; 

 V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e 

 VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.” 
176  O art. 6º, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais, exige que a peça inaugural da ação de execução fiscal deva ser 

instruía com a certidão da dívida ativa. 
177  “Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. 

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, 

a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.” 
178  Direito Processual Tributário Brasileiro (administrativo e judicial). São Paulo: Malheiros, 2014, p. 753-

754. Destacamos em negrito. 
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processo legal e o direito ao contraditório e ampla defesa, teria que comprovar a existência 

de interesse comum das sociedades coligadas na realização da hipótese de incidência. Feito 

isso, o crédito ganharia maior segurança, inclusive para sua execução. 

Não ocorrendo o procedimento, ou sendo este falho, o que estará retratado no 

próprio título executivo, o Fisco não terá outra oportunidade de incluir as sociedades que 

conformam grupo econômico, exceto pela desconsideração da personalidade jurídica 

realizada pelo juiz, mediante os argumentos tecido na ação de execução fiscal, nos termos 

do at. 50 do Código Civil. 

Em nossa opinião, isto é decorrência da ausência de apuração dos fatos pela 

autoridade administrativa, o que imaginamos acontecer porque a maioria dos tributos é 

constituída pela modalidade denominada de lançamento por homologação, sendo a 

fiscalização realizada em primeiro momento, de forma remota e vinculada a um sistema de 

gerenciamento de dados. 

Observamos, ainda, que, muitas vezes, tendo em vista a alta taxa de mortalidade 

das empresas, a transferência dos ativos para uma nova pessoa jurídica pode ocorrer no 

transcurso da execução fiscal. Contudo, em nossa opinião, este fato não pode embasar a ideia 

de grupo econômico para fins de responsabilidade tributária, mas de responsabilidade de 

terceiros, por fraude, ou por sucessão, a depender das circunstâncias. 

Portanto, mesmo existindo o redirecionamento, se este for fundamentado em 

interesse comum na realização do mesmo fato imponível e comando único formador de 

grupo de empresas, parece importante a total atenção ao tempo de sua realização. Isto é, as 

empresas que eventualmente tenham interesse jurídico e colaboraram para sua ocorrência, 

necessariamente, estariam constituídas à época e agiriam sob comando único. 

 

5.5 Norma de desconsideração da personalidade jurídica comparada à norma de 

responsabilidade tributária de sociedades que integram grupo econômico 

 

O art. 50 do Código Civil, considerado o fundamento para o pedido dirigido ao 

juiz, para a desconsideração da personalidade jurídica, foi assim enunciado pelo legislador: 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 

requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 

no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações 
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sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica. 

Ao examinarmos o artigo, aplicando-lhe a estrutura normativa consistente em 

um juízo hipotético condicional, no qual a hipótese implica a consequência, teremos o  

seguinte comando: 

Hipótese: Dado o fato do abuso de personalidade jurídica compreendido como desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial; 

Consequência: deve ser que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam 

estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios das pessoas jurídicas, 

com sua inclusão no polo passivo da demanda. 

Analisando a hipótese, percebemos ser ela composta por ilícitos que produzem 

como resultado a inclusão no polo passivo dos administradores e sócios das pessoas 

jurídicas.  

De acordo com o que discorremos ao longo do trabalho, a ilicitude não seria 

elemento cabível na caracterização de grupo econômico para fins de responsabilidade 

tributária, de acordo com o art. 124, I do Código Tributário Nacional. No antecedente ou 

hipótese da norma de responsabilidade tributária de grupo econômico, teremos o interesse 

comum, lícito e jurídico, na realização do mesmo fato imponível, de sociedades que 

obedecem a um único comando. 

Dessa maneira, afastada a personalidade jurídica da devedora, cujo quadro 

societário seja formado por empresas, ou por empresas e pessoas físicas que hajam como 

empresas, e, desde que seja plausível a existência de interesse comum na realização do 

mesmo fato imponível, haveria autorização legal para que todas respondam solidariamente. 

Não é o abuso de personalidade jurídica, caraterizado pela confusão patrimonial 

e desvio de finalidade econômica, que deságua na responsabilidade das sociedades que 

compõem os conglomerados.  

O abuso de personalidade jurídica, que nos parece assemelhar-se a uma 

simulação ou fraude, na qual empresas são utilizadas para diminuir o impacto tributário, ou 

mesmo para frustrar a cobrança do tributo, pode servir para o afastamento da personalidade 
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jurídica. Dessa maneira, ato contínuo, mediante as provas constituídas, dar-se-á o 

reconhecimento do interesse comum na realização do mesmo fato imponível. 

Imaginemos uma empresa devedora de valores vultosos a título de tributos 

federais, que atua na área de transporte aéreo. Seu quadro societário é formado por pessoa 

física e pessoas jurídicas, sendo uma delas, a holding que a administra. Contra a empresa 

pesam inúmeras execuções fiscais. Todavia, não possui bens suficientes que garantam o 

crédito tributário, visto que suas aeronaves são objeto de contratos internacionais de 

arrendamento. Além disso, imóveis e outros bens foram alienados antes do ajuizamento da 

execução fiscal, mas no tempo em que parte da dívida já existia. Também há prova, que 

antigos sócios da empresa ficaram com os bens e, hoje, administram de fato a holding sócia 

da devedora. 

Mediante tais fatos, a Fazenda Nacional, com fundamento no art. 50 do Código 

Civil requer, e o juiz determina, a inclusão no polo passivo da execução fiscal dos sócios e 

ex-sócios pessoas físicas e jurídicas, inclusive da holding administradora, para que 

respondam pela dívida com seus próprios bens. 

No exemplo fictício narrado, não houve a responsabilização pela existência de 

grupo econômico e interesse jurídico na realização do mesmo fato gerador. A causa de 

desconsideração da personalidade jurídica da devedora foi espécie de conluio ou fraude, cujo 

objetivo seria se livrar do passivo tributário e resguardar o patrimônio dos sócios que se 

retiraram da sociedade. Portanto, a responsabilidade tributária que se configura é de 

terceiros, com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional e, até mesmo a 

responsabilidade por infrações previstas no art. 137 do mesmo Diploma. 

A responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico 

fundamentada em “interesse comum” não é, portanto, sanção de ato ilícito, mas coobrigação 

que se dá pelo fato de várias empresas que possuam o mesmo comando, agirem de forma 

colaborativa para a realização do fato imponível de determinado tributo. 

Encontramos na literatura jurídica entendimentos diversos que tendem a 

considerar a responsabilidade das sociedades que integram grupo econômico, como uma 



133 

 

nova modalidade de responsabilidade de terceiros, que se origina como sanção de ato ilícito. 

Vejamos  exemplos179: 

A regra que prevalece no Brasil é a da sujeição passiva focada na pessoa 

jurídica que tenha relação direta com o fato gerador. O redirecionamento 

da dívida fiscal para outras pessoas jurídicas de um mesmo grupo 

econômico só se justifica em casos excepcionais, em que restam 

caracterizados atos ilícitos ou abusivos. No caso da cobrança do crédito, 

destacamos aqui a possibilidade de o Poder Judiciário impor a 

responsabilidade solidária para outras empresas que sejam integrantes do 

mesmo grupo econômico quando devidamente comprovados os atos 

fraudulentos ou abusivos por parte da empresa devedora. [...]. Entendemos, 

contudo, por intermédio de interpretação sistêmica do art. 124, I; art. 135 

do CTN e art. 50 do Código Civil, que poderá ser imputada a 

responsabilidade solidária das empresas de um mesmo grupo econômico, 

quando uma delas atuar por meios ilícitos ou abusivos [...].É preciso deixar 

aberta esta possibilidade da análise dos casos concretos pelo Poder 

Judiciário e, não simplesmente, se contentar com a regra simplista que 

pressupõe só haver ‘interesse comum’ quando as empresas do mesmo 

grupo realizarem conjuntamente a situação do fato gerador. 

Por vezes, nossos tribunais convalidam a fraude como hipótese de configuração 

de grupo econômico180, por demonstrar o “interesse comum”. Nos fundamentos de sua peça, 

a Fazenda Nacional assim se manifesta: 

Em que pese os incansáveis esforços da Fazenda Nacional na cobrança 

desses créditos, com o ajuizamento de inúmeras execuções fiscais, até o 

presente momento não foi possível a satisfação destas dívidas, uma vez que 

a executada tem se utilizado de fraude para o não recolhimento de seus 

tributos fato que implica, consequentemente, na co-responsabilização 

daqueles que praticaram esses atos ilícitos. Para se eximir do pagamento 

desses tributos (e tantas outras obrigações), o diretor e o ex-diretor 

presidente da empresa [..] criaram no ano de 2004, uma nova empresa [...] 

para atuar livremente no mercado [...]. Assim, a empresa executada, 

mediante fraude, mantém-se atuando ‘regularmente’ através da empresa 

[...]. 

A decisão do Tribunal foi no sentido de existência de grupo econômico de fato, 

com aplicação da responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário 

Nacional: 

                                                           
179 Denise Lucena Cavalcante.   A responsabilidade solidária no caso dos grupos econômicos de fato. In 

Responsabilidade dos sócios e administradores nas autuações fiscais. Coord. Mary Elbe Queiroz e Benedicto 

Celso Benício Junior. São Paulo: Foco Fiscal, 2014, p. 85 e 86. Grifamos. 
180 TRF 3, 4ª Turma, Relator Des. Fed. Fábio Prieto de Souza, processo 2008.03.00.019685-7. AI 336462, 

julgado em 29/01/2009. 
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EXECUÇÃO FISCAL - INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE 

EMPRESA PERTENCENTE A GRUPO ECONOMICO DE FATO - 

SOLIDARIEDADE, ARTIGO 124, INCISO I, DO CTN. 

1.São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal' (artigo 124, 

inciso I, do CTN). 

2.Os fatos alegados e provados justificam o reconhecimento, no caso, da 

solidariedade prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional. 

3.Agravo de instrumento provido. 

Apesar do legítimo interesse do ente tributante receber seu crédito, que em 2009 

perfazia cerca de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), parece-nos que os 

fatos narrados pela Fazenda Nacional melhor seriam acomodados com a desconsideração da 

personalidade jurídica de ambas empresas (a que detém o passivo e a outra, portadora dos 

ativos), com fundamento na confusão patrimonial e abuso de direito (art. 50 do Código 

Civil), A atuação conjunta destas empresas não configura grupo econômico, mas fraude 

arquitetada para se livrar das dívidas, incluindo nestas as de natureza fiscal. 

Observamos que o art. 50 do Código Civil não cria hipótese de responsabilidade 

tributária não prevista no Código Tributário Nacional. O que ocorre é a desconsideração da 

personalidade jurídica por abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão 

patrimonial, respondendo todas elas, solidariamente, pelo crédito inadimplido. Caracterizada 

tal situação, responderão os sócios e os administradores das pessoas jurídicas com seus bens 

particulares. Tais sócios e administradores poderiam ser outras pessoas jurídicas, a exemplo 

de uma holding.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo de nossas investigações foi estudar a responsabilidade tributária 

relacionada aos grupos econômicos. O tema nos atiçou o espírito  por duas razões: 

(i) Na concepção do Fisco, o fato de duas ou mais sociedades se apresentarem 

sob o mesmo comando poderia implicar responsabilidade tributária, com fundamento no art. 

124, I, do Código Tributário Nacional, que exige o “interesse comum”, para sua incidência. 

O “interesse comum” não seria somente o existente na realização do fato 

imponível, mas também, aquele que se revela pelo abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de personalidade e confusão patrimonial, conforme dicção do art. 

50 do Código Civil. Portanto, o “interesse comum” que embasaria a hipótese da Fazenda 

Nacional seria um ilícito. 

A grande vantagem para a Fazenda seria que, reconhecida a responsabilidade 

tributária solidária em virtude do reconhecimento de grupo econômico, aplicar-se-iam os 

efeitos do art. 125 do Código Tributário Nacional, isto é, a prescrição contra as demais 

empresas do grupo estaria interrompida. Com isto, um volume enorme de execuções fiscais, 

propostas tardiamente, poderiam ser “salvas” com o redirecionamento para as demais 

sociedades do grupo, que, certamente, teriam ativos suficientes para suportar o débito. 

A tese é criativa, porém, não nos parecia procedente, já que o art. 124, I, necessita 

ser conjugado com o art. 128, ambos do Código Tributário Nacional, para que possamos 

compreender que se trata de interesse comum na realização da hipótese de incidência. 

Portanto, a causa que desencadeia a solidariedade, nesses casos, não seria um ilícito, mas a 

colaboração na prática do mesmo fato imponível. Além disso, o art. 124, I, trata de sujeição 

passiva do contribuinte e não de responsabilidade de terceiros.  

Imbuídos destes motivos, optamos por iniciarmos desenvolvendo considerações 

sobre os limites à intepretação do direito tributário, o que nos pareceu apropriado, na medida 

em que a Filosofia da Linguagem, que tem sido bastante difundida nos meios tributários, 

prega como princípio basilar a inesgotabilidade da interpretação. O postulado, compreendido 

sem maior contextualização com o sistema tributário brasileiro, pode passar a impressão de 
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uma espécie de decisionismo, no qual o intérprete aplicador do direito tudo pode, desde que 

tenha autoridade para tanto, já que seria responsável por criar a norma jurídica de acordo 

com seus valores. 

Firmamos ser o direito um sistema de normas hierarquicamente escalonadas a 

partir da Constituição Federal. Norma jurídica não é sinônimo de texto de lei. Este é a 

manifestação objetiva que nos serve como ponto de partida. A norma jurídica corresponde à 

interpretação que fazemos dos textos prescritivos e a partir da qual criamos comandos, em 

princípio mentais, que nos permitem, proíbem ou obrigam determinadas condutas.  

Tais comandos são limitados em sua gênese, em virtude de características de 

nosso ordenamento jurídico. Primeiramente, por sua própria fonte e fundamento de validade, 

isto é, a Constituição Federal. Os princípios e regras, que genericamente denominamos 

norma, norteiam a interpretação que se deve fazer dos textos de lei e, assim, se espelham por 

todo o ordenamento jurídico.  

A Constituição da República também se manifesta em texto e sua interpretação 

deve se submeter aos valores jurídicos desenvolvidos pela comunidade jurídica ao longo da 

história e não por motivações meramente pessoais. Para inovar o sistema, com valores 

jurídicos até então inexistentes, seria necessária argumentação fundamentada no próprio 

texto constitucional e aceita como possível pelos operadores do direito. 

Não nos parece ser admissível, de acordo com nosso ordenamento jurídico, em 

especial o princípio da legalidade que rege a tributação, transferir o conceito de grupo 

econômico presente no direito trabalhista e na Lei de Sociedade Anônima, para fins de 

responsabilidade tributária solidária.  

Por outro lado, não existe qualquer comando tributário que disponha sobre o que 

venha a ser a figura do grupo econômico, estando a cargo da Doutrina e jurisprudência a 

construção do conceito nesse ramo do direito. 

Para que se aplique a responsabilidade solidária entre as empresas que 

conformam grupo econômico, não se pode presumir o interesse comum que alude o art. 124, 

I, do Código Tributário Nacional, pelo simples fato de existência de comando único de um 

grupo de sociedades. Nosso sistema veda este tipo de entendimento, em função do art. 108, 

§1º, do Código Tributário Nacional. 
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 É necessário ir além, e incluir como elemento primordial a existência de 

interesse comum na realização do fato imponível, o que se revela pela participação das 

empresas para sua ocorrência (art. 128, CTN).  

Dessa maneira, comparamos as normas jurídicas de grupo econômico nas esferas 

(i) trabalhista e (ii) tributária:  

(i) Hipótese: dado o fato das empresas possuírem o mesmo comando, o que 

configura grupo econômico; 

Consequência:  deve ser a responsabilidade solidária de todas as sociedades 

pelas verbas devidas aos empregados de uma delas.  

(ii) Hipótese: dado o fato de várias sociedades possuírem comando único e 

terem participado na realização da hipótese de incidência, o que configura interesse 

comum; 

Consequência:  deve ser a responsabilidade solidária destas sociedades pelo 

crédito tributário em cobrança.  

A partir destas considerações formulamos nossa definição de grupo econômico 

para fins de responsabilidade tributária da seguinte maneira:  

Tem-se grupo econômico de empresas para fins de responsabilidade tributária, 

quando várias sociedades com personalidade jurídica própria, sob comando único, 

mediante acordo firmado entre elas, envidam esforços para a realização do mesmo fato 

gerador. 

Ato contínuo, estudamos a sujeição passiva e a responsabilidade tributária no 

Código Tributário Nacional, para tirarmos qualquer dúvida sobre a possibilidade de 

existência de um novo tipo de responsabilidade tributária de grupo econômico, que além do 

interesse comum na realização do fato gerador, contemplasse a fraude em seu antecedente. 

Porém, uma causa exclui a outra. No rol do art. 135 do CTN não se encontra a 

figura do grupo econômico e nem de empresas, tratando-se de responsabilidade pessoal de 

diretores, gerentes e representantes de personalidade jurídica. Tampouco os sócios pessoas 
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físicas estão nesse rol, mas o redirecionamento tem sido aceito em caso de dissolução 

irregular, em virtude do posicionamento do STJ. O art. 124, I, não tem como hipótese a 

existência de fraude. Trata-se de responsabilidade solidária pelo interesse comum na 

realização da hipótese de incidência. 

Ressaltamos ainda, importantes aspectos procedimentais e processuais para a 

constituição da responsabilidade tributária solidária dos grupos econômicos. Parece-nos, que 

o único momento para sua constituição seria no procedimento administrativo de lançamento, 

no qual, a autoridade reuniria provas suficientes do interesse comum na realização do fato 

imponível. 

Em fase de execução, o redirecionamento, geralmente fundamentado no art. 50 

do Código Civil, não se trata de responsabilidade solidária de grupo econômico em virtude 

de atos colaborativos na realização do mesmo fato imponível. O art. 50 do Código Civil 

desconsidera a personalidade jurídica em virtude de fraudes, o que resulta em 

responsabilidade de terceiros, ou ainda, em responsabilidade por infrações. Caso se verifique 

o interesse comum na realização do mesmo fato imponível, com a desconsideração da 

personalidade jurídica, poder-se-ia aplicar a responsabilidade solidária com base no art. 124, 

I, fundamentando-a na existência de grupo econômico, caso os sócios sejam empresas ou 

pessoa física que exerça atividade empresarial. 
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